
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2007-08 

Školní rok začal pro pedagogy 29. srpna. Na zahajovací poradě přivítal ředitel v pedagogické 
sboru nové kolegy paní Veroniku Balcarovou (Bi, Ch), paní Dagmar Djemaiel El Gharred (Šj, 
Fj) a pana Štěpána Noska (Aj). Kolegové Djemaiel a Nosek pracují v tomto školním roce na 
naší škole na částečný úvazek. Nově zaměstnáváme také paní Danielu Hrubou, která bude 
vyučovat dvouhodinový ekonomický seminář. 

Ve dnech 30.-31. srpna se konaly opravné zkoušky, jedna z dějepisu, tři z chemie a pět 
z matematiky. Jeden student neuspěl u opravné zkoušky z matematiky, požádal o opakování 
ročníku a bylo mu pedagogickou radou, která se konala 31. srpna, vyhověno. 

3. září začal školní rok i pro studenty. Prostřednictvím rozhlasu je přivítala ministryně školství 
paní Dana Kuchtová a ředitel školy Pavel Škoda. Ve třídách už osobně byli studenti přivítáni 
svými třídními profesory. 3. září byli profesoři proškoleni v obsluze kopírky, dataprojektoru a 
další techniky. Od 4. září probíhala výuka podle pravidelného rozvrhu. 

Nově nastupující třídní kolektivy měly možnost lépe se poznat na zahajovacích školních 
výletech, které jsou pořádány v rámci primární prevence nežádoucích jevů jako například 
šikany. Žáci 1.V byli ve dnech 10.-12. září ve Studené Vodě u Božanova s prof. Poutníkem a 
Horákem, žáci 1.A s prof. Štegerovou a Víchem ve dnech 18.-21. září v Harrachově, žáci 1.B 
s prof. Slavíkovou a Víchem ve dnech 24.-27. září také v Harrachově a žáci 1.W s prof. 
Kolářskou a Brátem ve dnech 1.-3. října v Janovičkách. 

10. září se 20 studentů již tradičně zapojilo do celostátní sbírky Srdíčkový den, kterou pořádá 
občanské sdružení Život dětem a jejíž výtěžek je věnován na dětská oddělení nemocnic 
v České republice. 

18. září byli studenti 2.A s prof. Ježkem na biologické exkurzi na Dobrošově, při níž se 
aktivně zapojili do ochrany životního prostředí. 

19. září vyslechli studenti vyššího gymnázia a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
Koncert barokních mistrů v provedení studentů pardubické konzervatoře. 

25. září reprezentovali školu v okresním kole atletického středoškolského CORNY poháru 
dívky Alžběta Borůvková (7.V), Veronika Hanušová (1.A), Ludmila Jirásková (7.V), Magda 
Joštová (1.A), Kristýna Loudová (5.V), Michaela Mrázková (2.B), Jolanta Přehnilová (8.W), 
Taťána Rejlová (5.W), Kateřina Teuberová (2.B), Jana Vančáková (8.W), Dominika 
Vejpravová (1.A), Eliška Vondráčková (3.A), Lucie Zeinerová (7.W) a chlapci Bohdan Cvejn 
(2.B), Miloš Cvejn (1.B), Jan Čimera (6.W), Jakub Hanuš (3.B), Martin Hýbl (3.B), Ondřej 
Kollert (2.B), Michal Müller (3.A), Jakub Nosek (3.A), Michal Presse (2.A), 
Patrik Stonjek (3.B), Jan Škoda (2.B) a Matěj Zelený (3.A). Dívky vybojovaly 1. místo a 
chlapci 2. Obě družstva postoupila do krajského kola, které se konalo 3. října v Hradci 
Králové. Zde byli úspěšnější chlapci, dostali se na medailové 3. místo, dívky skončily čtvrté. 
Na závody doprovázeli atlety prof. Divišek a Půlpánová. 



1. října navštívili Prahu studenti 6.W s prof. Nývltovou a Fišerovou. 3. října byli na exkurzi 
v Praze studenti 3.A s prof. Šrekovou a Štegerovou a v Divadle Pod Palmovkou zhlédli 
představení „Gazdina roba“. 

4. října se žáci 1.V a 2.V s prof. Š. Škodovou a Kolářskou zúčastnili v Městské knihovně 
v Náchodě besedy se spisovatelkou Danielou Kroluperovou. 

5. října vyjeli studenti předmětu dramatická výchova z primy a členové historicko-
dramatického kroužku s prof. Dvořáčkovou do Klicperova divadla v Hradci Králové na 
dopolední předpremiéru hry Carla Gozziho „Turandot“. 

8. října byl uveden v platnost nový rozvrh, protože dlouhodobě onemocněla prof. Jaroušová. 
Její úvazek částečně převzal pan Aleš Chmelík, zbývající část úvazku byla rozdělena mezi 
naše stálé učitele. Funkci třídního profesora v 6.W bude dočasně vykonávat prof. Javůrek. 

8. října reprezentovali školu v okresním kole ve fotbale chlapci Filip Adler (7.V), Antonín 
Ansorge (3.A), Jan Kupka (3.A), Michal Müller (3.A), Radek Navrátil (2.A), Jakub 
Nosek (3.A), Jan Staněk (3.A), Petr Šedivý (6.W), David Šticha (3.B) a Jakub Vlček (3.B) za 
doprovodu prof. Diviška. Skončili osmí. 

9. října se uskutečnila beseda studentů biologického semináře s ředitelem Akademie věd na 
Novém Hrádku panem Igorem Šplíchalem o imunologii. 

Ve dnech 9.-15. října vypracovávali studenti 1. ročníku a kvinty srovnávací testy společnosti 
Scio z českého, anglického a německého jazyka, z matematiky, přírodovědného základu, 
společenskovědního základu, z informatiky a výpočetní techniky a z obecných studijních 
předpokladů. 

10. října byli na exkurzi v Praze studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Macurou. Žáci 
2.V navštívili 10. října s prof. Š. Škodovou a studenti 1.A 11. října s prof. Půlpánovou 
Městskou knihovnu v Náchodě.  

Vpodvečer 10. října přijeli na výměnný pobyt studenti a učitelé z partnerské školy 
v Georgsmarienhütte. V dalších dnech byli přijati ředitelem školy a na Městském úřadě 
v Náchodě. Během více než týdenního pobytu u nás navštívili Městské divadlo Dr. Josefa 
Čížka v Náchodě, náchodský zámek a pivovar, vyjeli na výlet do Adršpašských skal, do 
Dvora Králové nad Labem, do Nového Města nad Metují a do Prahy. O další program se 
postaraly hostitelské rodiny. Pobyt německých studentů končil 19. října. 

11. října proběhla na škole „bubenická dílna“ pod vedením profibubeníků ze souboru Jumping 
drums Ivo Batouška pro dvě skupiny studentů. Celkem se zúčastnilo 35 studentů a průběh 
bubenické dílny si velmi pochvalovali. Organizace akce se ujal prof. Poutník a sdružení 
KLACEK v čele s paní Lucií Peterkovou. 

11. října reprezentovali školu v okresním kole v přespolním běhu v Polici nad Metují za 
primy a sekundy dívky Markéta Čejpová (1.V), Denisa Horníková (1.V), Barbora Kubečková 
(1.V). Kristýna Smolová (1.V), Eliška Štěpařová (1.V), Klára Vydrová (1.V) a chlapci Ondřej 
Boroš (2.W), Jan Brož (2.V), Daniel Dědek (1.W), Anh Minh-Mai (2.V), Tomáš Roztočil 
(2.W) a Jan Šanovec (1.W). Vybojovali shodně 4. místa. V kategorii pro tercie a kvarty dívky 
Eliška Fišerová (3.V), Klára Jechová (3.W), Pavla Rousková (4.V), Radka Vlčková (3.W), 



Anna Zikmundová (3.V) a Kateřina Žibřidová (3.W) zvítězily a postoupily do krajského kola 
a chlapci Michal Kopecký (3.W), Ondřej Markov (3.W), Jiří Valášek (3.W) a Tomáš Vanický 
(3.W) skončili čtvrtí. Rousková a Kopecký zvítězili v jednotlivcích. V kategorii středoškoláků 
obě družstva, dívčí i chlapecké, zvítězila a postupují do krajského kola. Na úspěchu se 
podíleli Anna Beranová (2.B), Petra Celbová (8.W), Markéta Kopecká (7.W), Táňa Rejlová 
(5.W), Šárka Zákravská (4.B), Radka Zeisková (4.A), Miloš Cvejn (1.B), Lukáš Petera (3.A), 
Jan Staněk (3.A), Jiří Ullwer (1.A), Matěj Zelený (3.A) a Michal Žák (1.A). V jednotlivcích 
zvítězili Celbová a Cvejn. Běžce podporoval prof. Divišek. 

12. října absolvovali studenti 1.V s prof. Balcarovou a Poutníkem a 1.W s prof. Rojtovou a 
Kolářskou exkurzi do Teplických skal. 

15. října se osm studentů podílelo na veřejné sbírce Bílá pastelka, kterou již tradičně pořádá 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Tyfloservis. 

16. října se konalo okrskové kolo ve florbale chlapců. Hoši Radim Darebník (4.W), Daniel 
Matěna (4.W), Matěj Matoulek (4.V), Jan Matyska (4.W), Daniel Prouza (4.V), Petr Rýgr 
(4.W), Martin Schwarz (3.V), Josef Voborník (4.V) a Jakub Zakouřil (3.V) zvítězili a 
postoupili do okresního kola, které se konalo 30. října. Zde posílili mužstvo ještě Michael 
Balcar (3.V) a Arnold Heinzel (4.V) a opět zvítězili. Krajské kolo organizoval prof. 
Divišek 14. listopadu a hoši vybojovali pěkné 3. místo. V této soutěži chyběl Heinzel, posilou 
navíc byli Michael Pokorný (4.W) a Otakar Pšenička (4.V). Florbalisty doprovázel 
v okresním i krajském kole prof. Zikmund. 

18. října vyjeli na exkurzi do ZOO ve dvoře Králové nad Labem a do Kuksu studenti 7.V a 
3.B s prof. Rojtovou, Slavíkem a Dvořáčkovou. Stejnou exkurzi absolvovali 19. října studenti 
7.W a 3.A s prof. Balcarovou, Matěnovou a Venclíkovou. 22. října byli na exkurzi i kvartáni 
s prof. Dvořáčkovou, Klemencem a Zikmundovou. Cílem jejich cesty byla prohlídka 
historických památek hlavního města Prahy. Ve večerních hodinách zhlédli v Divadle 
V Dlouhé představení „Jak jsem se ztratil aneb Malá Vánoční povídka“. 

V krajském kole v přespolním běhu v Polici nad Metují soupeřili s ostatními týmy chlapci 
Miloš Cvejn (1.B), Jan Staněk (3.A), Jiří Ullwer (1.A), Jiří Vávra (3.A), Jakub Vlček (3.B) a 
Michal Žák (1.A) a skončili na 5. místě. 6. místo ve své kategorii obsadily dívky Eliška 
Fišerová (3.V), Klára Jechová (3.W), Pavla Rousková (4.V), Radka Vlčková (3.W), Anna 
Zikmundová (3.V) a Kateřina Žibřidová (3.W) a Roskouvá v jednotlivcích zvítězila stejně 
jako v okresním kole. Na medailové 3. příčce se umístily dívky Anna Beranová (2.B), Petra 
Celbová (8.W), Markéta Kopecká (7.W), Táňa Rejlová (5.W), Šárka Zákravská (4.B), Radka 
Zeisková (4.A). Studenty doprovázel prof. Zikmund. 

18. října měli studenti 3.V premiéru „Velké doktorské pohádky“. Vystoupili pro děti z MŠ. 
Dramatizaci Čapkovy pohádky v režii prof. Nývltové předvedli ještě 24. října pro studenty 
primy, sekundy a 3.W, 31. října dvakrát pro veřejnost v odpoledních hodinách a 8. listopadu 
pro studenty kvarty a 5.V. 

24. října reprezentovali školu atleti v Běhu do zámeckých schodů. V nejnižší kategorii 
soutěžili Jana Brátová (2.V), Andrea Fiedlerová (1.W), Barbora Machová (1.W), Eliška 
Richtrová (2.V), Monika Venclová (2.V), Ondřej Boroš (2.W), Jan Brož (2.V), Anh Minh-
Mai (2.V), Vojtěch Resl (2.W) a Tomáš Roztočil (2.W) a vybojovali 4. místo. V kategorii pro 
tercii a kvartu závodili Klára Jechová (3.W), Kateřina Kosinková (4.W), Barbora Koubková 



(4.W), Radka Vlčková (3.W), Kateřina Žibřidová (3.W), Ondřej Markov (3.W), Tomáš Pácl 
(3.W), Petr Pultar (3.W), Jiří Valášek (3.W) a Tomáš Vanický (3.W) a umístili se na 5. příčce. 
V kategorii pro střední školy hájili naše barvy Anna Beranová (2.B), Petra Celbová (8.W), 
Markéta Kopecká (7.W), Šárka Zákravská (4.B), Radka Zeisková  (4.A), Martin Hýbl (3.B), 
Jakub Staněk (2.B), Jan Staněk (3.A), David Šticha (3.B), Jiří Ullwer (1.A), Jakub 
Vlček (3.B) a Matěj Zelený (3.A) a zvítězili v dívčí i chlapecké kategorii. Petra Celbová a Jan 
Staněk zvítězili také jako jednotlivci. Závodníky doprovázela prof. Slavíková. 

24. října se 41 student školy s prof. Barkou, Preclíkem a Víchem zúčastnilo v Brně veletrhu 
výpočetní a digitální techniky INVEX. 

Ve dnech 25.-26. října odpočívali studenti na podzimních prázdninách. 

Žáci primy navštívili 29. října s prof. Fišerovou, Macurou, Poutníkem a Rojtovou Středisko 
experimentální archeologie ve Všestarech a planetárium v Hradci Králové. 

30. října vyjeli na exkurzi do sousedního Polska studenti 8.V, část studentů 4.A a někteří 
studenti dějepisného semináře ze 3.B s prof. Štegerovou, Horákem a Nývltovou. Navštívili 
Osvětim a Věličku. 

Ve dnech 31. října a 1. listopadu se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbale. Zvítězily 
naše dívky Zuzana Gieciová (4.B), Lucie Krulichová (1.A), Andrea Matysková (8.W), Lucie 
Rýdlová (8.W), Kristýna Slavíková (7.W), Dita Šmejkalová (5.W) a Daniela Vávrová (8.W) a 
postoupily do krajského kola. Dívčí B družstvo ve složení Veronika Fišerová (6.V), Eliška 
Hrubá (2.B), Marta Hrubá (6.V), Lucie Chladová (2.B), Kateřina Lokvencová (2.B), Kristýna 
Schmidtová (2.A) a Nikola Thérová (5.V) bylo páté. Chlapci Jakub Hejzlar (8.W), Jakub 
Kůrka (4.A), Jakub Nosek (3.A), Tomáš Osoba (1.A), Josef Schuma (4.A), Matouš Skořepa 
(4.A), Jan Škoda (2.B) a Vratislav Vojnar (2.B) rovněž zvítězili a postoupili do krajského 
kola. Organizace soutěže se ujali prof. Slavíková a Košvanec. 

2. listopadu změřily své síly ve florbale dívky Lucie Barešová (4.W), Anna Holečková (4.V), 
Olga Ivanova (4.V), Barbora Koubková (4.W), Anna Miltová (3.W), Katrin Patriková (4.W), 
Stanislava Preclíková (4.V), Eva Richterová (4.V), Pavla Rousková (4.V) a Veronika Vorlová 
(4.V). Skončily na 4. místě, ale postoupily do krajského kola vzhledem k tomu, že jej 
organizujeme. Krajské kolo se konalo se konalo 15. listopadu a dívky zde byly šesté. Místo 
Preclíkové zde bojovaly ještě Klára Prokopová (3.W) a Lucie Schneiderová (3.W). Dívky 
doprovodila v obou kolech prof. Půlpánová. Organizace krajského kola se zhostil prof. 
Divišek. 

5. listopadu proběhlo okresní kolo ve florbale mladších chlapců. Naše mužstvo ve složení 
Vojtěch Bílek (1.W), Ondřej Boroš (2.W), Martin Kůst (2.V), Samuel Mareš (2.W), Daniel 
Meduna (2.V), Anh Minh-Mai (2.V), Vojtěch Resl (2.W), Tomáš Roztočil (2.W), Jan 
Šanovec (1.W), Jiří Šolc (2.W), David Špelda (2.W) a Ladislav Tichý (2.V) zvítězilo. 
Sportovce doprovázel prof. Košvanec. Chlapci postoupili do krajského kola, které se konalo 
9. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem. Zde Tichého nahradil Dominik Regner (2.V)  a  
hoši vybojovali 3. místo. 

Ve dnech 6.-7. listopadu byli na exkurzi v Krakově, v Osvětimi a v solném dole ve Věličce 
studenti 8.W a 4.B s prof. Dvořáčkovou, Brátem a Horákem. 



7. listopadu proběhl na škole Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet, které se účastnilo 50 
studentů tercie a kvarty, zvítězil Šimon Macek (4.W), na  2.-3. místě skončili Matěj Fanta 
(3.W) a Barbora Hrabčuková (4.V). V kategorii Junior určené pro 1.-2. ročník a kvintu a sextu 
soutěžilo 66 studentů. První tři místa obsadili Jakub Valtar (5.V), Jan Šimbera (5.W) a 
Radek Papež (5.V) v tomto pořadí.  

Studenti 2. ročníku a sexty absolvovali exkurzi do čističky odpadních vod v Bražci. 7. 
listopadu zde byli studenti 6.W s prof. Suchankem, 9. listopadu 6.V s prof. Balcarovou, 13. 
listopadu 2.A s prof. Suchankovou a 16. listopadu 2.B s prof. Balcarovou. 

8. listopadu navštívili Akademii věd v Praze a výstavu nazvanou Fascinace světlem studenti 
matematického a fyzikálního semináře z maturitního ročníku s prof. Brátem, Klemencem, 
Polákem a Sršňovou. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 

9. listopadu pořádali prof. Slavík a Divišek okresní kolo šestičlenných družstev v plavání. 
Mladší dívky Barbora Balcarová (1.W), Markéta Čejpová (1.V), Šárka Čmelíková (2.V), 
Denisa Horníková (1.V), Petra Křečková (1.W), Barbora Machová (1.W) a Kristýna Vaňková 
(1.V) vybojovaly 3. místo. Mladší chlapci Jindřich Čáp (1.V), Daniel Dědek (1.W), Vasil 
Markovcij (2.W), Josef Matyáš (1.V), Michal Matyska (1.V), Tomáš Košek (1.W) a Aleš Král 
(1.W) zvítězili a postoupili do krajského kola. Starší žákyně Patricie Franková (3.V), Barbora 
Kocourková (3.V), Eva Richterová (4.V), Pavla Rousková (4.V), Klára Skovajsová (4.W), 
Markéta Slavíková (3.V) a Alžběta Vláhová (4.V) byly také třetí, starší žáci Jan Král (4.V), 
Šimon Král (3.V), Radim Kvirenc (3.V), Matěj Matoulek (4.V), Jakub Prouza (4.V), Jiří 
Valášek (3.W) a Matěj Vydra (4.V) skončili druzí. V kategorii pro SŠ dívky Petra Celbová 
(8.W), Tereza Dočekalová (4.A), Lucie Gottwaldová (3.A), Kateřina Maierová (3.B), Pavla 
Marková (4.A), Klára Nešetřilová (5.W), Barbora Nováková (2.A), Karolína Stránská (3.B), 
Dominika Vejpravová (1.B) a Lucie Zeinerová (7.W) zvítězily a postoupily také do krajského 
kola. Chlapci Miloš Cvejn (1.B), Jan Čimera (6.W), Tomáš Dostál (6.W), Petr Dušek (8.W), 
Martin Hýbl (3.B), Pavel Mrověc (7.V), Michal Müller (3.A), Jakub Nosek (3.A), 
Marek Schwarz (2.A) a Jakub Staněk (2.B) vybojovali 2. místo. Krajské kolo proběhlo 19. 
listopadu v Trutnově. Koška nahradil Tomáš Roztočil (2.W) a chlapci byli třetí, za 
středoškolačky soutěžily Gottwaldová, Maierová, Marková, Nešetřilová, Vejpravová a 
Zeinerová a vybojovaly 2. místo. Plavce doprovázel prof. Slavík. 

12. listopadu se studenti španělského jazyka účastnili v aule přednášky Doc. Eduarda Krče 
z katedry romanistiky na FFUP Olomouc na téma „Španělská literatura 20. století“. Studenti 
kvarty až septimy a 1.-3. ročníku zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka hudebně 
taneční představení „Carmen“ v provedení operní pěvkyně Edity Adlerové a tanečnice 
flamenca Jany Drdácké. 13. listopadu besedoval se zájemci z řad studentů o Španělsku 
Zdeněk Podhorský. Všechny tyto akce se konaly v rámci Dnů španělské kultury v Náchodě, 
které spoluorganizoval prof. Pavlík. Naši studenti se zapojili také do výtvarné soutěže na téma 
Španělsko a Mariana Staňková (6.W) zvítězila. Připravený kurz tance flamenca pro studenty 
musel být z důvodu zranění lektorky zrušen. V rámci studentského filmového klubu byly 
v tomto týdnu promítány v aule filmy Pedra Almodóvara „Volver“ a „Špatná výchova“. Ke 
Dnům španělské kultury se připojil i prof. Košvanec a zorganizoval 14. listopadu pro studenty 
sexty a 2. ročníku přednášku s promítáním Lucie Kovaříkové a Michala Jona „Latinskou 
Amerikou“. 

15. listopadu se konaly třídní schůzky. 



19. listopadu vyjeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A a 8.W s prof. 
Vrátilovou, Dvořáčkovou, Kolářskou a Macurou. 

22. listopadu navštívili studenti 3.V s prof. Horákem a Balcarovou černouhelné doly v polské 
Nové Rudě, muzeum papírnictví v Dušnikách a katedrálu a muzeum betlémů ve Vambeřicích. 
Stejnou exkurzi absolvovali studenti 3.W s prof. Horákem a Zikmundovou 29. listopadu. 

22. listopadu změřili naši studenti své síly v krajském kole ve volejbale v Kostelci nad Orlicí. 
Družstvo dívek posílily oproti okresnímu kolu Kristýna Schmidtová (2.A) a Martina Zajícová 
(8.W), chyběla Slavíková. Dívky pod vedením prof. Slavíkové opět zvítězily a postoupily do 
kvalifikace na republiku, která se koná 10. ledna v Trutnově. Chlapci Jakub Hejzlar (8.W), 
Jakub Kůrka (4.A), Jakub Nosek (3.A), Tomáš Osoba (1.A), Josef Schuma (4.A), Matouš 
Skořepa (4.A) a Vratislav Vojnar (2.B) obsadili v krajském kole 5. místo, doprovázel je prof. 
Košvanec. 

23. listopadu se dívky z primy zúčastnili v aule přednášky o reprodukčním zdraví nazvanou 
„Čas proměn“ a dívky z 1. ročníku a kvinty přednášky „S Tebou o Tobě“. Obě léty osvědčené 
přednášky zajišťuje Mgr. Alena Blažková. 

30. listopadu vyslechli studenti kvinty a 2. ročníku v aule komorní operu W. A. Mozarta 
„Bastien a Bastienka“. 

1. prosince se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka konal první stužkovací ples v tomto 
školním roce. Slavnostní šerpy převzali od svých třídních profesorek Ivy Rojtové a Blanky 
Dvořáčkové studenti 8.V a 4.B. K tanci hrála kapela Relax Band, v přednáškovém sále 
probíhala diskotéka. Večer několikrát zpestřili maturanti svým předtančením. Půlnočním 
překvapením bylo kouzelnické vystoupení prof. Dalibora Vícha. 

4. prosince se většina pedagogů školy připojila ke stávce školských odborů a škola zůstala po 
celý den zavřená. Nevyučovali jsme. 

Prof. Šulc odjel s několika studenty 4. prosince na krajské kolo turnaje v házené, které 
proběhlo v Jičíně. Naše mužstvo ve složení Lukáš Cohorna (2.B), Bohdan Cvejn (2.B), Jakub 
Hanuš (3.B), Tomáš Osoba (1.A), Václav Pich (4.V), Matěj Sychrovský (2.B), Jan Škoda 
(2.B), Patrik Šnajdr (2.B), Vratislav Vojnar (2.B) a Michal Žák (1.A) skončilo na pěkném 
druhém místě. 

V průběhu prosince navštívili žáci dramatické výchovy z primy a členové divadelního spolku 
HIDRAK se svými vystoupeními několik náchodských mateřských školek a děti v mateřském 
centru Hopsáček. Řadu vánočních koncertů absolvoval také pěvecký sbor Skřivánek. 
Zazpívali v Domově důchodců v Náchodě, v Galerii výtvarného umění v Náchodě a v aule 
školy dětem z mateřské školky a ze základní školy a dětem ze stacionáře. 

Na 5. prosince si studenti 3.W připravili mikulášský program. Některé třídy navštívil Mikuláš 
s andělem a čertem a v aule se dvakrát konalo představení pro studenty nižšího gymnázia. 
V tento den se konalo také školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. Z jedenácti 
účastníků se úspěšnými řešiteli stali Pavel Vydra (8.W), Petr Polák (8.V), Michaela Kavková 
(7.W) a Vladimír Lambert (7.W). Ti postupují do krajského kola, které se koná v Hradci 
Králové 22. ledna 2008. 



10. a 11. prosince se konal další Srdíčkový den. Studenti prodávali v ulicích města přívěsky 
na klíče v hodnotě 50,- Kč. Polovinu výtěžku daruje občanské sdružení Život dětem na 
vybavení dětských zdravotnických zařízení v České republice a druhou polovinu výtěžku vrátí 
škole jako dar. Získali jsme takto 22 820,- Kč. 

12. prosince si uspořádali učitelé v odpoledních hodinách 12. ročník Zelí Cupu - soutěže o 
nejlepší kysané zelí. Mezi devíti soutěžícími zvítězila prof. Štegerová. 

Ve dnech 12.-13. prosince vrcholilo školní kolo Biologické olympiády svou třetí částí, tj. 
praktickou úlohou. Soutěžící měli již za sebou poznávání přírodnin a test. V kategorii D 
zvítězil Daniel Havrda (1.W), druhá byla Barbora Šourková (2.W) a o 3.-4. místo se dělí 
Vojtěch Bílek (1.W) a Michaela Joštová (1.W). O tom, kdo z těchto dvou soutěžících 
postoupí do okresního kola, se rozhodne doplňující samostatnou prací. V kategorii C obsadili 
první tři místa Nikol Kábrtová (4.V), Daniel Hladík (3.W) a Kateřina Žibřidová (3.W) 
v tomto pořadí. 

Ve dnech 13. a 14. prosince zhlédli naši studenti v aule představení Malého Vinohradského 
divadla. Sofoklova Oidipa viděli studenti 1. ročníku, kvinty a 3.V, Čapkovy Kapesní povídky 
studenti 3. ročníku, septimy a 2.W. Druhý den zhlédli studenti 2. ročníku, sexty a 
4.V Goethova Fausta a studenti maturitního ročníku hru J. P. Sartra "S vyloučením 
veřejnosti". 

14. prosince reprezentovali školu v halové kopané studenti Martin Ansorge (5.W), Martin 
Heinzel (3.B), David Horník (6.V), Jan Kupka (3.A), Petr Macek (7.W), Tomáš Marek (6.V), 
Michal Müller (3.A), Ondřej Oleják (8.V), Patrik Stonjek (3.B) a Petr Šedivý (6.W). 
Sportovní štěstěna je tentokrát opustila, mezi čtyřmi mužstvy na ně zbylo čtvtré místo. 
Fotbalisty doprovodil prof. Divišek. 

17. prosince promítali studenti 3.A v rámci svého studentského projektu o současných 
diktaturách v aule dokumentární filmy s touto tématikou. Septimáni a třeťáci zhlédli filmy 
"Reportáž z králičího kotce" a "Nikdo nesmí nic slyšet", a studenti 1. ročníku, 2.A a 5.W 
filmy "Zločin a trest" a "Odvrácená strana světa". 

18. prosince se studenti tercie a kvarty zúčastnili v kině Vesmír přednášky MUDr. Petra 
Kováře s názvem "Láska ano, děti ještě ne". Pro studenty sexty, 5.V a 2.B vystoupil Dr. 
Kovář s přednáškou "Rady začínajícím milencům". 

19. prosince se konalo školní kolo Olympiády v německém jazyce pro kategorii III. Ze dvou 
účastnic byla lepší Jana Hargitaiová (3.A) a postupuje do okresního kola. Druhá byla Simona 
Dvořáčková (5.V). V okresním kole bude školu reprezentovat ještě Patricia Franková (3.V) 
v kategorii II C, tj. pro žáky, kteří používají němčinu v komunikaci s rodiči. V tento den 
vyslechli studenti oktávy a 4. ročníku v aule přednášku primáře porodnicko-gynekologického 
oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě MUDr. Marka Střechy. 19. prosince byly dodány 
nové lavice a židle do šesti tříd. 

    

20. prosince ožila škola soutěžemi a hrami. Zapojit se mohli jednotlivci, dvojice i 
týmy. Sportovci se utkali v turnajích ve volejbale, sálové kopané a ve stolním tenise. Ostatní 
hraví studenti přivítali turnaj ve stolním fotbálku, ve stolních deskových hrách (dáma, pexeso, 



Čolvěče nezlob se), piškvorkách a v počítačových hrách. Zájemci o přírodní vědy z nižšího 
gymnázia se utkali za podpory svých spolužáků v zábavné přírodovědně laděné soutěži Riskuj 
a výtvarně se mohli studenti vyjádřit při tvorbě prostorových objektů. Pohrát si a zapřemýšlet 
u zajímavých fyzikálních pokusů bylo možné v Experimentáriu a specialsité na biologii se 
vyřádili v biologické soutěži. 

20. prosince se v odpoledních hodinách konaly konzultační rodičovské schůzky. Členové 
pedagogického sboru uzavřeli den předvánočním posezením. 

21. prosince si řada tříd uspořádala se svým třídním profesorem třídní vánoční besídku. 
Studenti 1.V, 1.W, 3.V a 4.W vyslechli v aule vánoční koncert Skřivánků a v poledne tradičně 
uzavřel školní kalendářní rok Sboreček vánočním vystoupením na schodech. 

Výuka v novém roce začala 3. ledna. Hned 3. ledna se část pedagogů zúčastnila školení 
k redakčnímu systému nových webových stránek školy, další část učitelů absolvovala školení 
o týden později 10. ledna. Lektory byli prof. Preclík a Vích. 

V měsící lednu se uskutečnila řada lyžařských kurzů. Vzhledem k tomu, že v loňském 
školním roce se kvůli špatným sněhovým podmínkám odložily všechny lyžařské kursy na 
letošní zimu, absolvovalo lyžařský kurz 12 tříd. Na chatě Deštná v Deštném v Orlických 
horách byli ve dnech 4.-11. ledna studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Macurou, ve dnech 19.-
26. ledna studenti 2.W s prof. Košvancem a Matěnovou, 3.V s prof. Rojtovou a Vrátilovou a 
2.A s prof. Diviškem a G. Škodovou a ve dnech 23. února až 1. března studenti 5.W s prof. 
Košvancem a Matěnovou. Na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách trávili lyžařský 
kurz ve dnech 5.-12. ledna studenti 2.V s prof. Diviškem a Rojtovou a studenti 3.W s prof. 
Slavíkem a Brátem, ve dnech 12.-19. ledna studenti 5.V s prof. Půlpánovou a Macurou a 
studenti 1.B s prof. Brátem, Víchem a s prof. Slavíkovou jako zdravotnicí a ve dnech 19.-26. 
ledna studenti 6.V s prof. Slavíkem a Zikmundovou a studenti 6.W s prof. Zikmundem a 
Víchem a s prof. Javůrkovou jako zdravotnicí. Studenti 1.A s prof. Zikmundem a Víchem 
vyjeli ve dnech 3.-10. února do Krkonoš na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova 
Mlýna. Ani letos nebyly pro lyžování příliš vhodné sněhové podmínky. 

8. ledna byli na literárně-historické exkurzi v Praze studenti 5.V s prof. Forejtem a Preclíkem 
a stejnou exkurzi absolvovali 11. ledna studenti 1.B s prof. Forejtem a Štegerovou. 

9. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii pro vyšší gymnázium 
zvítězil z 27 účastníků Jan Šimbera (5.W) a 2. místo obsadila Karolína Stránská (3.B). Oba 
postoupili do okresního kola. Kategorie pro nižší gymnázium se účastnilo 28 studentů a do 
okresního kola postoupili rovněž první dva nejlepší účastníci, jimiž byli Tereza Šimková 
(3.V) a Otakar Pšenička (4.V). 

10. ledna vybojovaly dívky Tereza Beranová (6.V), Zuzana Gieciová (4.B), Lucie 
Gottwaldová (3.A), Lucie Krulichová (1.A), Andrea Matysková (8.W), Lucie Rýdlová (8.W), 
Kristýna Schmidtová (2.A), Daniela Vávrová (8.W) a Martina Zajícová (8.W) 2. místo 
v kvalifikaci na republikové finále ve volejbale. Hráčky doprovodila prof. Slavíková. 

16. ledna byli na tematické exkurzi "Za kulturou a tradicemi regionu" s prof. Dvořáčkovou 
v muzeu v Třebechovicích pod Orebem žáci volitelného předmětu Vlastivěda regionu 
z primy. 



16. ledna si vyslechli studenti 5.W, 1.A, 2.A a biologického semináře pro 3. ročník v aule 
hodinovou informaci Pavla Vydry (8.W) o možnostech pobytu a studia a o stipendijních 
programech v USA. Stejnou přednášku uspořádal 23. ledna pro studenty 5.V, 1.B a 2.B. 

17. ledna opět sehráli studenti 3.V "Doktorskou pohádku", tentokrát pro Společnost Boženy 
Němcové. V odpoledních hodinách se pro zájemce z řad pedagogického sboru konal seminář 
PhDr. Jana Svobody z ostravské univerzity na téma "Sborovna a vztahy v ní". 

18. ledna se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády. Petr Polák (8.V) vybojoval 3.-4. místo 
a postoupil do republikového kola a Juraj Hartman (4.B) byl úspěšným řešitelem. 

22. ledna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A studenti 
Vladimír Lambert (7.W), Petr Polák (8.V), Michaela Kafková (7.W) a Pavel Vydra (8.W). 
Nezařadili se mezi úspěšné řešitele, ale již samotný postup do krajského kola je úspěchem. 
Studenty doprovázel prof. Polák. 

23. ledna reprezentovali školu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 Otakar 
Pšenička (4.V), Matěj Vydra (4.V), Ondřej Míl (4.W) a Nikol Kábrtová (4.V). Mezi úspěšné 
řešitele se zařadil pouze Pšenička. 

24. ledna si mohli zájemci o studium a jejich rodiče v odpoledních hodinách prohlédnout 
školu při Dni otevřených dveří. Kromě souhrnných informací o studiu, které v aule podával 
ředitel školy Pavel Škoda, se dověděli a studiu jednotlivých předmětů a o zájmové činnosti na 
různých místech školy. 

24. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii C. Z 9 soutěžících bylo 
5 úspěšných řešitelů, kteří postoupili do krajského kola. O 1. místo se dělili Jan Šimbera 
(5.W) a Jakub Valtar (5.V) a na dalších místech skončili Radek Papež (5.V), Michal Roško 
(1.A) a Petra Hájková (5.V). Studenti kategorie B řešili úlohy Matematické olympiády 28. 
ledna.  Úspěšnými řešiteli se stali Václav Hrnčíř (6.W) a Jan Voborník (6.W), další místa 
v tomto pořadí obsadili Lucie Chladová (2.B), Andrea Šulcová (6.W), Petr Kočička (6.V), 
Sabina Široká (2.B), Lukáš Halda (6.V), Petr Šedivý (6.W) a Tomáš Novák (2.B). Ve dnech 
28.-29. ledna se utkali žáci primy, sekundy a tercie v soutěži Pythagoriáda. Nejúspěšnějšími 
byli z primy Jindřich Čáp (1.V), Štěpán Štěpán (1.V), Sebastian Prax (1.V), Václav Šimon 
(1.V), Kateřina Honzů (1.V), Tomáš Košek (1.W), Aleš Král (1.W) a Lucie Vlčková (1.V), ze 
sekundy Lukáš Hejda (2.W), Monika Besedová (2.V), Ondřej Boroš (2.W), Daniel Čejchan 
(2.W), Pavla Macková (2.W) a Daniela Prokešová (2.W) a z tercie Michal Balcar (3.V), Jan 
Hrubý (3.V), Radka Vlčková (3.W), Šimon Král (3.V), Jiří Valášek (3.W), Jan Fišer (3.V), 
Radim Kvirenc (3.V) a Anna Zikmundová (3.V). 

25. ledna se Marek Pitaš (3.W) umístil v konkurenci 29 soutěžících na 17.-18. místě 
v okresním kole Dějepisné olympiády. 

28. ledna se konala klasifikační pedagogická rada. 

29. ledna vypracovali kvartáni srovnávací testy společnosti CERMAT z matematických 
dovedností, z dovedností v českém jazyce a z obecných dovedností. Terciáni s prof. 
Nývltovou a Kolářskou navštívili královéhradecké divadlo Drak, aby zhlédli hru "Tajný 
deník Adriana Molea". V odpoledních hodinách měli zájemci o taneční kurzy možnost zapsat 
se přímo v prostorách školy u tanečních mistrů manželů Štěpových. 



Prof. Horák a Zikmundová organizovali na naší škole 30. ledna okresní kolo Chemické 
olympiády. První tři místa obsadili naši studenti Otakar Pšenička (4.V), Jakub Prouza (4.V) a 
Ondřej Míl (4.W). 

31. ledna vystoupili s "Doktorskou pohádkou" studenti 3.V pro žáky ze ZŠ Komenského 
v Náchodě. Studenti si v tento den domů odnesli vysvědčení za 1. pololetí. 1. února byly 
jednodenní pololetní prázdniny. 

5. února byli studenti zeměpisného semináře prof. Slavíkové na exkurzi na Geodetickém 
úřadě v Náchodě. Studenti septimy s prof. Klemencem, Rojtovou a Sršňovou navštívili v Brně 
Technické muzeum a muzeum Antropos. Na stejnou exkurzi vyjeli do Brna studenti 3. 
ročníku s prof. Brátem, Polákem a Slavíkem 12. února. 

7. února vyslechli v aule studenti sekundy, tercie, kvarty, 1.B a 6.V výchovný koncert 
Hlobilova tria o vývoji jazzu. 

9. února se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka konal stužkovací ples studentů 4.A a 8.W. 

11. února maturanti vyslechli přednášku Jana Kubišty, poradce pro EURES pro 
Královéhradecký kraj, o tom, jak vyhledávat a získávat práci v EU. 

V lednu probíhala školní kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii pro primu 
a sekundu obsadili první tři místa Tomáš Košek (1.W), Tomáš Havlíček (2.V) a Lukáš 
Gondek (1.V), v kategorii pro tercii a kvartu Alžběta Vláhová (4.V), Otakar Pšenička (4.V) a 
Sára Hrabčuková (4.V) a kategorii pro studenty vyššího gymnázia kromě maturantů zvítězili 
Martin Kábrt (7.W), Jan Šimbera (5.W) a Adam Hedvík (7.W). Košek a Kábrt zvítězili i 
v okresním kole, které proběhlo 13. února, Vláhová byla druhá. V nejvyšší kategorii 
pokračuje soutěž i krajským kolem, které proběhne 14. března v Hradci Králové a kde se o 
úspěch pokusí Martin Kábrt. 

13. února se studentské kolektivy několika tříd nechali vyfotografovat. V tento den se konalo 
školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce v 1. kategorii. V soutěži se utkali 
Alžběta Borůvková (7.V), Zuzana Škopová (7.V), Markéta Kopecká (7.W), Marek Kratochvíl 
(3.A), Karel Popek (3.A), Matěj Zelený (3.A), Zdislava Ungrová (3.A), Anna Richtrová (6.V) 
a na konec vítězná Martina Poláčková (7.V). Ta postoupila do krajského kola, které se konalo 
19. března v Hradci Králové, a obsadila pěkné 3. místo. Na soutěž ji doprovodila prof. 
Havrdová. 

15. února zhlédli žáci primy volitelného předmětu Dramatická výchova a členové historicko-
dramatického kroužku s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou v Klicperově diadle v Hradci 
Králové předpremiéru dramatu W. Shakespeara "Zimní pohádka". 

Studenti 3.W uspořádali 15. února volbu Miss panenka, ve které žáci nižšího gymnázia volili 
nejhezčí hadrovou panenku ušitou našimi studenty v rámci projektu UNICEF na podporu dětí 
třetího světa. 

19. února zhlédli v kině Vesmír film "Once" studenti kvarty, 5.V, sexty, septimy, 2.A a 3. 
ročníku. V odpoledních hodinách uspořádali studenti 3.A v aule projekci s názvem 
Vzpomínáme. Zájemci si mohli v sérii dvacetiminutových snímků připomenout nebo se 



dovědět, co se nosilo, jedlo, jak se pracovalo, žilo o víkendech a na vsi a ještě o řadě dalších 
"lahůdek" z doby reálného socialismu u nás. 

19. února byla na školu dodána nová kopírka. 

21. února úspěšně reprezentovali školu v malé kopané v České Skalici chlapci Ondřej Boroš 
(2.W), Daniel Koch (1.W), Dominik Regner (2.V), Vojtěch Resl (2.W), Tomáš Roztočil 
(2.W), Jiří Šolc (2.W) a David Špelda (2.W). Zvítězili. Fotbalisty doprovázel prof. Košvanec. 
V tento den se v odpoledních hodinách konalo školní kolo recitační soutěže studentů nižšího 
gymnázia. V kategorii pro primu a sekundu soutěžily Tereza Pitašová (1.W), Johana 
Joudalová (2.W) a Gabriela Ungrová (1.W), v kategorii pro tercie a kvarty Tereza Šimková 
(3.V), Markéta Slavíková (3.V), Pavla Rousková (4.V), Anna Zikmundová (3.V) a Michaela 
Mervartová (3.V). Organizace soutěže se ujala prof. Šreková. Do okresního kola, které se 
konalo 6. března, si zajistily postup Pitašová, Joudalová, Šimková, Slavíková a Rousková. 
Joudalová se nakonec okresního kola nezúčastnila. 

25. února odjelo 28 studentů naší školy, převážně ze třetího ročníku, spolu s prof. Fišerovou 
a Škodovou na výměnný pobyt do naší partnerské školy v Georgsmarienhütte. Vrátili se 6. 
března. Seznámili se s novými přáteli, navštívili mnoho zajímavých míst v Dolním Sasku a 
hlavně si procvičili němčinu, kterou se již několik let učí. Na podzim nám pak němečtí žáci 
návštěvu oplatí. 

27. února zhlédli studenti tercie a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka divadelní 
představení F. R. Čecha "Dívčí válka". Tento den reprezentovaly školu v okresním kole 
v basketbale v Jaroměři dívky Jana Brátová (2.V), Šárka Čmelíková (2.V), Barbora 
Hrabčuková (4.V), Barbora Koubková (4.W), Stanislava Preclíková (4.V), Eliška Richtrová 
(2.V), Eva Richtrová (4.V), Michaela Šimková (4.W), Tereza Vanická (4.W) a Veronika 
Vorlová (4.V). Dívky byly ze sedmi družstev šesté, doporovodila je prof. Rojtová. 

28. února soutěžila Patricia Franková (3.V) za doprovodu prof. Forejta v krajském kole 
Olympiády v německém jazyce v kategorii 2C a postoupila do celostátního kola, které se koná 
10. dubna v Goethe Institutu v Praze. 

29. února vyslechli studenti 2. ročníku a sexty v aule přednášku na téma "Tibet a Čína". 

Od 3. března vešel v platnost nový rozvrh, protože po dlouhodobé absenci se vrátila prof. 
Jaroušová. 

Ve dnech 4. a 6. března provedli pracovníci Ligy proti rakovině přednášku o prevenci 
rakoviny prsu pro studentky maturitního ročníku. Dívky měli možnost vyzkoušet si vyšetření 
prsu na modelu. 

5. března reprezentovali školu v sálové kopané za doprovodu prof. Zikmunda studenti Radim 
Darebník (4.W), Lukáš Dörner (4.V), Arnold Heinzel (4.V), Petr Hlávko (3.W), Jan Matyska 
(4.W), Michael Pokorný (4.W), Tomáš Roztočil (2.W), Petr Rýgr (4.W) a Josef 
Voborník (4.V). Obsadili 4. místo. 

6. března se okresního kola v recitační soutěži účastnily za doprovodu prof. Šrekové 
studentky Tereza Pitašová (1.W), Markéta Slavíková (3.V), Tereza Šimková (3.V) a Pavla 
Rousková (4.V). Pitašová a Rousková postoupily do krajského kola, které se koná 28.-29. 



dubna. V Broumově reprezentovali školu v okresním kole v basketbale chlapci Jan Čimera 
(6.W), Michal Müller (3.A), Jakub Nosek (3.A), Tomáš Osoba (1.A), Petr Šedivý (6.W) a Jan 
Škoda (2.B) pod vedením prof. Diviška. Obsadili 4. místo. 

7. března se konaly dvě přednášky spojené s projekcí a besedou pořádané Bílým kruhem 
bezpečí v Pardubicích. Studenti tercie měli přednášku zaměřenou na drogovou problematiku a 
jevy s ní spojené a studenti kvarty na nejrůznější formy násilí. 

V týdnu od 10. do 14. března užívali žáci jarních prázdnin. 

11. března se pokoušel o úspěch v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce 
Martin Kábrt (7.W) a skončil sedmý. 

14. března se v Hradci Králové konalo krajské kolo Biologické olympiády pro kategorii A. 
Z naší školy se účastnily Tereza Putalová (7.V) a Ludmila Štěpánová (7.W). 

Ve dnech 17. a 27. března se studenti septimy a 3. ročníku zúčastnili dvou na sebe 
navazujících přednášek a besed o klimatických změnách. Podobná přednáška proběhla 17. 
března i pro veřejnost. Organizátorem byl prof. Ježek. 

Učitelé angličtiny zorganizovali ve dnech 17. - 19. března pro studenty Irské dny. Během nich 
prezentovali studenti své práce o Irsku, zhlédli film Jana Špáty "Země sv. Patrika", změřili 
své znalosti ve vědomostním kvízu a soutěžili v tvorbě anglických limericksů. 19. březen 
probíhal pod patronací Ira pana Mícheála Ua Séghdhy, který v současné době žije v Praze. 
Pod jeho vedením došlo na seznámení s galskými tradicemi, irským tancem a hudbou a 
studenti se od něj mohli dovědět, jaké jsou pracovní příležitosti a možnosti uplatnění v Irsku. 

18. března se konalo školní kolo Fyzikální olympiády pod vedením prof. Klemence. 
V okresním kole Olympiády v českém jazyce v 1. kategorii soutěžili Tereza Šimková (3.V) a 
Otakar Pšenička (4.V). Šimková zvítězila a Pšenička obsadil 9.-12. místo. 

19. března probíhalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Tomáš Košek (1.W) zvítězil 
v kategorii A, Daniel Nývlt (2.W) byl třetí v kategorii B a Jan Matyska (4.V) obsadil druhé 
místo v kategorii C. V kategorii D soutěžili pouze naši studenti a umístili se v tomto pořadí: 
Tadeáš Umlauf (8.V), Jan Šimbera (5.W), Tomáš Burdych (4.B), Jan Kosinka (1.B) a Jan 
Staněk (3.A). 

19. března vyslechli v aule studenti 1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 6.V koncert Adamusova tria. Studenti 
volitelného předmětu vlastivěda regiony z primy se účastnili besedy o archeologii 
s Vladimírem Volfem. V odpoledních hodinách vyjelo několik členů profesorského sboru do 
Trutnova na tradiční setkání šesti gymnázií, a to z Náchoda, Trutnova, Dvora Králové nad 
Labem, Vrchlabí, Úpice a Hostinného.  

Ve dnech 20-21. března byly velikonoční prázdniny. 

26. března proběhlo několik soutěží. V krajském kole Matematické olympiády v kategorii Z9 
soutěžil Otakar Pšenička (4.V) za doprovodu prof. Matěnové. V okresním kole Olympiády 
v českém jazyce Jan Šimbera (5.W) zvítězil a Karolína Stránská (3.B) obsadila 5.-6. místo. 
V Jaroměři probíhalo okresní kolo v basketbale dívek. Děvčata Barbora Balcarová (1.W), 
Jana Brátová (2.V), Šárka Čmelíková (2.V), Andrea Fiedlerová (1.W), Denisa Horníková 



(1.V), Johana Joudalová (2.W), Barbora Kubečková (1.V), Bára Machová (1.W), Eliška 
Richtrová (2.V), Veronika Šimková (2.W) a Monika Venclová (2.V) obsadila za doprovodu 
prof. Rojtové 3. místo. Na naší škole organizoval prof. Košvanec okresní kolo ve florbale 
dívek. Naše dívky postavily dvě družstva. Družstvo ve složení Anna Beranová (2.B), Eva 
Dědková (4.A), Barbora Hrubá (1.B), Eliška Hrubá (2.B), Hana Krucinová (2.B), Taťána 
Rejlová (5.W), Jana Schneiderová (7.V), Kateřina Teuberová (2.B) a Radka Zeisková (4.A) 
vybojovalo 2. místo. Simona Dvořáčková (5.V), Petra Hájková (5.V), Lucie Chladová (2.B), 
Anna Jirásková (4.A), Anna Miltová (3.W), Sabina Široká (2.B), Tereza Vacková (2.B) a 
Šárka Zákravská (4.B) skončily třetí. 

27. března organizoval prof. Divíšek okresní kolo ve florbale chlapců v házenkářské hale. 
Naši chlapci Filip Adler (7.V), Lukáš Hornych (7.V), Tomáš Hrubý (5.W), Michal Jánský 
(7.V), Martin Jirman (7.V), Ondřej Oleják (8.V), Petr Ságner (4.A), Michael Šimon (4.A), Jiří 
Ullwer (1.A), Jakub Vlček (3.B) a Tomáš Závojko (5.W) obsadili 5. místo. 

Ve dnech 28.-30. března se členové souboru DRED účastnili postupové přehlídky 
experimentujícího a studentského divadla a divadla poezie v Kostelci nad Orlicí. Uskupení 
J.S.T.E. Artyžok a DRED byla udělena přímá nominace na Šrámkův Písek s inscenací 
"Dekalog: Pygmalion - Svatba - Kar". Nejmladší studentské sekci DREDu bylo nabídnuto 
vystoupení s představením "Na vlnách S.E.I.F.E.R.T.S.F." na Open Air festivalu v sekci 
Divadlo Evropských regionů v Hradci Králové. 

28. března oslavila část pedagogického sboru Den učitelů výletem do černouhelného dolu 
v Nowe Rudě v Polsku a společnou večeří. 

29. března se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii D. Otakar Pšenička (4.V) 
byl šestý, Ondřej Míl (4.W) sedmý a Jakub Prouza (4.V) osmý. 

 31. března zkoušeli studenti štěstí v soutěži Matematický klokan. V kategorii Benjamín 
zvítězila Pavla Macková (2.W), druhý byl Václav Šimon (1.V) a 3.-4. místo obsadili Barbora 
Balcarová (1.W) a Michal Prokop (1.V). V kategorii Kadet obsadili první tři místa Veronika 
Horáčková (4.W), Šimon Macek (4.W) a Marek Pitaš (3.W). Vítězem v kategorii Junior byl 
Jan Šimbera (5.W) a 2.-3. místo vybojovali Petr Kočička (6.V) a Jan Voborník (6.W). 
V kategorii Student zvítězil Petr Polák (8.V) a 2.-3. místo obsadili Karel Jára (8.V) a Pavel 
Vydra (8.W). 

1. dubna reprezentovali školu studenti v krajském kole Matematické olympiády. V kategorii 
B se úspěšnými řešiteli stali Jan Voborník (6.W) a Václav Hrnčíř (6.W). V kategorii C skončil 
na 3. místě Radek Papež (5.V), na 5. Jan Šimbera (5.W) a úspěšným řešitelem byl i Jakub 
Valtar (5.V). Dalšími řešiteli byli Michal Roško (1.A) a Petra Hájková (5.V). Doprovázel je 
prof. Preclík. 

2. dubna organizoval na naší škole prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády pro 
kategorii E a F. V kategorii F obsadili první tři místa naši studenti Anna Zikmundová (3.V), 
Jakub Zakouřil (3.V) a Matěj Fanta (3.W). Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Jiří 
Valášek (3.W), Michal Kopecký (3.W), Šimon Král (3.V), Jan Hrubý (3.V) a Michael Balcar 
(3.V). V kategorii E zvítězil Otakar Pšenička (4.V) a úspěšnými řešiteli byli Ondřej Míl 
(4.W), Josef Voborník (4.V), Petr Rýgr (4.W), Radim Darebník (4.W), Matěj Matoulek (4.V) 
a Daniel Prouza (4.V). 



2. dubna navštívili studenti zeměpisného semináře s prof. Košvancem a Slavíkovou 
Geografický a hydrometeorologický ústav v Dobrušce. 

3. dubna zhlédli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka divadelní představení "Carmen". 

6. dubna se na akademické půdě Univerzity v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo 
vědomostní soutěže EUROREBUS. Postup do celostátního kola v kategorii jednotlivců ZŠ01 
si vybojoval Tomáš Havlíček (2.V) díky 5. místu. Kirill Efimov (2.V) obsadil 12. místo stejně 
jako v kategorii ZŠ02 Jan Roztočil (4.W). V kategorii SŠ skončil těsně za branami postupu 
Lukáš Cohorna (2.B) - 8. místo a v první dvacítce 14. Lucie Gottwaldová (3.A) a 16. Vendula 
Zlobická (2.B). V kategorii školních tříd z původně nominovaných 7 tříd reprezentovaly 
pouze 2.V, 2.B a 3.A. 

7. dubna zahájili maturitní zkoušku studenti posledního ročníku písemnou maturitní prací 
z českého jazyka a literatury. 

8. dubna vyrazili studenti 4.B s prof. Dvořáčkovou a Preclíkem do Prahy na literárně-
historickou exkurzi. Navštívili židovské město a v Divadle V Dlouhé zhlédli představení 
"Oněgin byl Rusák". 

9. dubna dodprovodil prof. Horák studenty na okresní kolo Matematické olympiády. 
V kategorii Z6 zvítězil Štěpán Štěpán (1.V), 3. místo vybojoval Michal Prokop (1.V) a na 5.-
7. příčce se umístil Václav Šimon (1.V). V kategorii Z7 byla 5.-8. Daniela Prokešová (2.W) a 
11.-14. Kristýna Jandová (2.W). V kategorii Z8 obsadil Jakub Zakouřil (3.V) 3.-5. místo, 
Iveta Papežová (3.W) 6.-7. místo a Han Nguyen (3.V) 11. místo. 

10. dubna připravila prof. Rojtová pro studenty 3.V přednášku a besedu se zástupem 
Červeného kříže o poskytování první pomoci. 18 studentů ekonomického semináře vyjelo 
s prof. Hrubou na exkurzi do České národní banky v Praze. 

11. dubna vyslechli primáni a sekundáni v aule koncert "Melodie z muzikálů" v provedení 
žáků ZUŠ v Hronově. Alena Dostálová (5.V) reprezentovala školu v krajském kole 
Biologické olympiády. 

12. dubna reprezentovali školu Jan Dundálek (3.B), Markéta Kopecká (7.W) a Petr Přibyl 
(7.W) v krajském kole Chemické olympiády v kategorii B. Dundálek vybojoval pěkné 4. 
místo. 

15. dubna vyslechli primáni, sekundáni a terciáni v aule koncert norského pěveckého sdružení 
Tensing, které bylo v Náchodě na pozvání Evangelické akademie. Studenti úspěšní 
v okresním kole Zeměpisné olympiády se účastnili krajského kola v doprovodu prof. 
Slavíkové.  V kategorii A obsadil Tomáš Košek (1.W) 7. místo, v kategorii C Jan Matyska 
(4.V) 5. místo a v kategorii D Jan Šimbera (5.W) 2. a Tadeáš Umlauf (8.V) 3. místo. 

Další soutěže probíhaly 16. dubna. V okresním kole Biologické olympiády zvítězila Nikol 
Kábrtová (4.V), Daniel Hladík (3.W) byl šestý, Iveta Papežová (3.W) devátá a Kateřina 
Žibřidová (3.W) patnáctá. Chlapci Marek Bartoš (3.V), Radim Darebník (4.W), 
Květoslav Hájek (3.V), Arnold Heinzel (4.V), Jan Hrubý (3.V), Jan Král (4.V), Radim 
Kvirenc (3.V), Jan Matyska (4.W), Václav Pich (4.V), Jakub Prouza (4.V), Otakar Pšenička 



(4.V) a Jakub Zakouřil (3.V) obsadili v krajském finále v basketbale pod vedením prof. Šulce 
5. místo. 

17. dubna prožívali primáni se svými učiteli Den v antice. Tématický den byl vyvrcholením 
jejich několikatýdenní přípravy. 

17. dubna reprezentovali školu za doprovodu prof. Poláka v krajském kole Fyzikální 
olympiády v kategorii C studenti Petr Šedivý (6.W), Petr Kočička (6.V) a Jan 
Voborník (6.W). Šedivý se stal úspěšným řešitelem a obsadil 4.-5. místo. V kategorii B se stal 
úspěšným řešitelem Jaroslav Stárek (3.A), který obsadil 3. místo. Dalšími řešiteli v této 
kategorii byli Vladimír Lambert (7.W), Karel Vlček (3.B), Jan Dundálek (3.B) a Eliška 
Duchková (3.A). V kategorii D zvítězil Jan Šimbera (5.W), 3.- 4. místo obsadil Jakub Valtar 
(5.V), páté Petra Hájková (5.V) a šesté Radek Papež (5.V). Všichni jmenovaní se stali 
úspěšnými řešiteli kategorie D. O štěstí se pokoušel ještě Michal Roško (1.A). 

18. dubna byli studenti chemického semináře s prof. Suchankovou na exkurzi v hygienické 
stanici. 

Ve dnech 17.-18. dubna probíhal pod patronací SRPDŠ sběr papíru spojený se soutěží tříd. 
Zvítězila 5.V, 3.V byla druhá a 2,W třeřtí. Od SRPDŠ získali finanční ocenění. 

Ve dnech 19. - 27. dubna byl Sboreček na zájezdě ve Waringtonu ve Velké Británii. Kromě 
sbormistra Ing. Čejpa zpěváky doprovázeli prof. Ševeleva a prof. Macura, sám odchovanec 
Sborečku. 

21. dubna se konaly přijímací zkoušky na gymnázium. Přijato bylo po 60 žáků ze 112 
uchazečů do osmiletého studia a ze 71 uchazeče do čtyřletého studia. Naši kvartáni si 
prověřili své znalosti "nanečisto" spolu se svými vrstevníky ze základních škol. Studenti 
primy, sekundy a tercie prožili dopoledne sportovními hrami a ostatní studenti měli ředitelské 
volno. 

Ve dnech 22. - 24. dubna organizoval již tradičně prof. Ježek Týden pro Zemi. Kromě řady 
výstav v prostorách školy se uskutečnily přednášky s projekcí s názvy "Na kole Patagonií", 
"Pralesy Bornea", "Madagaskar" a "Lidé, krajina a orchideje". Poslední z nich byla 
uspořádána i pro veřejnost. Pro zájemce byl promítnut film o kolektivizaci venkova "Ztracená 
duše národa - Ztráta tradice". 

22. dubna vybojovala Tereza Šimková (3.V) 2. místo v krajském kole Olympiády v českém 
jazyce v 1. kategorii. Postoupila do celostátního kola, které se koná poslední týden v červnu. 
Studentku doprovázela prof. Nývltová. 

23. dubna měřili znalosti biologie se svými vrstevníky v krajském kole Biologické olympiády 
studenti Daniel Havrda (1.W) a Michaela Joštová (1.W). 

Ve dnech 22. a 25. dubna vypracovávali sudenti 2.W a 3.W srovnávací testy společnosti Scio 
z anglického jazyka, z komunikativních a sociálních, občanských a právních kompetencí a 
z klíčových kompetencí k učení  řešení problémů. 

24. dubna vybojovali studenti Jana Brátová (2.V), Ondřej Boroš (2.W), Barbora Hrabčuková 
(4.V), Johana Joudalová (2.W), Václav Pich (4.V), Jakub Prouza (4.V), Vojtěch Resl (2.W), 



Markéta Slavíková (3.V), Jiří Šolc (2.W), David Špelda (2.W) a Veronika Vorlová (4.V) 2. 
místo v okresním kole turnaje ve volejbale smíšených družstev 2. místo a postoupili do 
krajského kola. Doprovázela je prof. Slavíková. 

28. dubna zhlédli studenti francouzského jazyka v aule divadelní představení ve 
francouzském jazyce "Bibi & Mimi Conseillent" v nastudování studentů francouzštiny 
z Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové. Studenti 8.W byli na exkurzi v náchodském 
pivovaru s prof. Zikmundovou. 

Ve dnech 28. - 29. dubna doprovázela prof. Šreková soutěžící na krajské kolo přehlídky 
dětských recitátorů. Pavla Rousková (4.V) obdržela čestné uznání. 

29. dubna byli na literárně-historické exkurzi v Praze studenti 5.W s prof. Š. Škodovou a 
Štegerovou. Navštívili Vyšehrad, Národní muzeum a v Národním divadle zhlédli Rostandovu 
hru "Cyrano z Bergeracu". Skřivánci s prof. Poutníkem vystoupili v Domově důchodců 
v Náchodě. 

29. dubna se utkali studenti v okresním kole Pythagoriády. V kategorii pro 6. ročník byl 
Václav Šimon (1.V) čtvrtý, Štěpán Štěpán (1.V) 5.-6., dále soutěžili ještě Sebastian Prax (1.V) 
a Jindřich Čáp (1.V). V kategorii 7.tříd byla Monika Besedová (2.V) 1.-5., Lukáš Hejda (2.W) 
7.-9. a Pavla Macková (2.W) 11.-13. V kategorii pro 8. ročník byl Jan Hrubý (3.V) 5.-7., 
Radka Vlčková (3.W) 8.-10. a soutěžili ještě Michael Balcar (3.V) a Jiří Valášek (3.W). 

30. dubna navštívili studenti 4.A a 4.B s prof. Polákem a Sršňovou hvězdárnu v Úpici, stejnou 
exkurzi absolvovali studenti 8.V a 8.W s prof. Sršňovou a Slavíkovou 2. května. 2. května šli 
Po stopách Škvoreckého studenti 4.A s prof. Nývltovou a studenti 4.B s prof. Dvořáčkovou. 

V průběhu dubna a května absolvovali primáni z volitelného předmětu vlastivěda regionu 
několik exkurzí po okolí. Navštívili Muzeum v Novém Městě nad Metují, kostel sv. Václava 
na Dobeníně, v Kladském pomezí Homoli, Levín, Dušniky, Kudovu s kapličkou lebek, 
skanzen ve Stroužném, Vambeřice a Klodzko. 

5. května byli na hvězdárně v Hradci Králové studenti 5.W a 1.B s prof. Sršňovou, 
Košvancem a G. Škodovou. 

V rámci festivalu Náchodská Prima sezóna zhlédli 2. května sekundáni, terciáni a kvartáni 
divadelní představení "Rychlé šípy", 5. května studenti 2.V, 5.V a 1.A "Baladu o 
námořníkovi" a 6. května studenti 7.W, 2.B a 3.A hru v nastudování našeho DREDu "Na 
vlnách S.E.I.F.E.R.T.S.F". 

6. května doprovodila prof. Půlpánová studenty na Hronovskou laťku. 1. místo vybojoval 
Jakub Nosek (3.A) - 185 cm, 2. Jan Čimera (6.W) - 180 cm a posledním naším účastníkem 
byl Ondřej Kollert (2.B) - 160 cm. Jako družstvo hoši v soutěži zvítězili. 

7. května absolvovali exkurzi Ráj na Orlici žáci 1.V s prof. Balcarovou a Poutníkem. Studenti 
8.V byli na literárně-historické exkurzi v Praze s prof. Štegerovou a Vrátilovou. Navštívili 
židovské město a Památník heydrichiády. V okresním kole ve volejbale chlapců vybojovali 
Radim Darebník (4.W), Jan Matyska (4.W), Václav Pich (4.V), Jakub Prouza (4.V), Jakub 
Resl (2.W), Jiří Šolc (2.W) a David Špelda (2.W) za doprovodu prof. Rojtové 3. místo. 10 tříd 
se nechalo vyfotografovat panem Kleprlíkem z Fotoartu. 



V odpoledních hodinách 7. května se konala klasifikační pedagogická rada pro 4.A a 4.B, 
pedagogická rada pro 8.V a 8.W proběhla 15. května. Studenti maturitního ročníku se 
neformálně rozloučili se studiem svým posledním zvoněním 9. května (4.A a 4.B) a 16. 
května (8.V a 8.W). 

12. května zhlédli všichni studenti kromě primánů a maturantů v kině Vesmír program 
"Brazílie - Amazonka v rytmu samby" pořádaný v rámci projektu Planeta Země 3000 
náchodskou agenturou MediaPro. 

13. května doprovázeli prof. Divišek a Košvanec studenty na atletickou soutěž O pohár 
Rozhlasu. Chlapci i dívky obsadili vynikající druhá místa a těsně nepostoupili do krajského 
kola. Za dívky zabojovaly Anna Zikmundová (3.V), Patricie Franková (3.V), Markéta 
Slavíková (3.V), Kateřina Žibřidová (3.W), Pavla Rousková (4.V), Stanislava Preclíková 
(4.V), Eva Richterová (4.V), Anna Holečková (4.V), Markéta Minaříková (4.W), Barbora 
Koubková (4.W), Lucie Barešová (4.W), Tereza Vanická (4.W) a Michaela Šimková (4.W). 
V kategorii chlapců soutěžili Jakub Zakouřil (3.V), Michal Kopecký (3.W), Ondřej 
Markov (3.W), Otakar Pšenička (4.V), Jan Král (4.V), Jakub Prouza (4.V), Filip 
Mertlík (4.W), Jan Matyska (4.W) a Michael Pokorný (4.W). 

14. května se naši studenti již tradičně podíleli na veřejné sbírce Květinový den, kterou pořádá 
Liga proti rakovině. 14. května reprezentovala školu v krajském kole Biologické olympiády 
kategorie C Nikol Kábrtová (4.V). 

16. května doprovodila prof. Zikmundová studenty do krajského kola Fyzikální olympiády 
v kategorii E. Mezi úspěšné řešitele se zařadili Otakar Pšenička (4.V), Josef Voborník (4.V) a 
Radim Darebník (4.W). Dalšími řešiteli byli Daniel Prouza (4.V), Matěj Matoulek (4.V), 
Ondřej Míl (4.W) a Petr Rýgr (4.W). 

V týdnu od 19. května maturovali studenti 4.A a 4.B. Předsedou maturitní komise byl ve 4.A 
jmenován Petr Buďárek z Gymnázia v Trutnově a ve 4.B Mgr. Hana Vodňanská z Gymnázia 
v Broumově. O týden později, tj od 26. května maturovali studenti 8.V a 8.W s předsedy Mgr. 
Evou Hájkovou, Ph.D. z Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem (8.V) a Helenou 
Čtvrtečkovu z Gymnázia v Broumově. Jeden student neprospěl z českého jazyka. Z naší školy 
vyjeli jako předsedové maturitní komise do okolních gymnázií v týdnu od 19. května Pavel 
Škoda - Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, RNDr. Veronika Balcarová - Gymnázium 
Broumov, Mgr. Jiří Divišek - Gymnázium Broumov a Mgr. Štěpán Macura - Gymnázium 
Trutnov. 

21. května organizoval prof. Klemec na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády 
v kategorii G. Zvítězila Karolína Pěčková (2.V), Daniel Čejchan (2.W) byl druhý. 
S úspěchem se se zadáním vypořádali i Martin Kůst (2.V), Daniel Nývlt (2.W), Daniel 
Meduna (2.V), Kirill Efimov (2.V), Michal Gábrle (2.V), Veronika Říhová (2.W) a 
Dominik Regner (2.V). Tento den navštívili hvězdárnu v Hradci Králové studenti 5.V a 1.A 
s prof. G. Škodovou, Preclíkem a Horákem. 

22. května se konal atletický čtyřboj mladších žáků a žákyň. Děvčata v sestavě Veronika 
Šimková (2.W), Johana Joudalová (2.W), Jana Brátová (2.V), Eliška Richterová (2.V) a 
Barbora Koubková (1.V) skončila na 3. místě. Chlapci v sestavě Tomáš Roztočil (2.W), 
David Špelda (2.W), Vojtěch Resl (2.W), Pavel Pich (1.V) a Martin Kůst (2.V) se umístili na 
5. příčce. 



V týdnu od 26. května začala série sportovních kurzů. Všechny se již tradičně uskutečnily na 
oblíbeném Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Kurzy zahájili studenti 3.A s prof. Zikmundem, 
Víchem a G. Škodovou, následovali studeni 3.B s prof. Slavíkem a Pavlíkem, 7.W s prof. 
Diviškem, Brátem (kterého vystřídal prof. Javůrek) a Javůrkovou a v posledním týdnu od 16. 
června sportovali studenti 7.V s prof. Rojtovou a Zikmundem. 

27. května se v krajském kole atletického čtyřboje v Nové Pace utkaly dívky Pavla Rousková 
(4.V), Kateřina Žibřidová (4.W), Stanislava Preclíková (4.V), Eva Richtrová (4.V) a Markéta 
Minaříková (4.W). Doprovázel je prof. Košvanec. 

29. května proběhly v odpoledních hodinách konzultační rodičovské schůzky bez velkého 
zájmu z řad rodičů. 

30. května besedovali v aule studenti kvarty, septimy a 3. ročníku s MUDr. Oskarem Sýkorou, 
českým poválečným emigrantem. 30. května navštívili ZOO a Botanickou zahradu v Liberci 
studenti 1.B a 5.W s prof. Ježkem, Balcarovou a Slavíkovou. Stejnou exkurzi absolvovali 
studenti 1.A a 5.V s prof. Slavíkem, Matěnovou a Košvancem 11. června. 

Měsíc červen byl již tradičně ve znamení školních výletů. Ve dnech 1.-3. června byli v Nové 
Pace studenti 2.V s prof. Š. Škodovou a Mičíkovou a 3.W s prof. Klemencem a Barkou. 
V areálu Astra v Dlouhých Rzech se rekreovali nejprve studenti 5.W s prof. Balcarovou a 
Forejtem ve dnech 1.-4. června a hned po nich studenti 5.V s prof. Preclíkem a Forejtem ve 
dnech 4.-6. června. 2. června byli na literárně historické exkurzi v Praze studenti 1.A s prof. 
Štegerovou a Zikmundovou. Ve večerních hodinách zhlédli v Divadle V Celetné inscenaci 
"Hamlet". 3. června v odpoledních hodinách odjeli na školní výlet na Vltavu studenti 2.B 
s prof. Víchem a Macurou, vrátili se 6. června. 3. června absolvovali studenti kvarty s prof. 
Dvořáčkovou, Ježkem a Diviškem plánovanou exkurzi do Nové Paky a zhlédli také putovní 
výstavu "Vagón" věnovanou obětem holocaustu. 

4. června se žáci třídy 3.W s prof. Kolářskou a Barkou zúčastnili v Hradci Králové Gala 
programu organizace UNICEF. Byla vyhodnocena akce "Ušij panenku a zachráníš život 
dítěti", do které se studenti již druhý rok zapojují. 

Ve dnech 4.-6. června trávili školní výlet studenti 6.W s prof. Javůrkem a Jaroušovou 
v Lužanech u Jičína. Ve dnech 4.-7. června vyjel autobus studentů s prof. Bartoňovou-
Dobenínovou a Novotnou na zájezd do Anglie. 

5. června se konala v odpoledních hodinách schůzka s budoucími studenty. Třída 4.V byla 
s prof. Zikmundovou a Zikmundem na exkurzi v Rubeně. Literárně-historickou exkurzi do 
Prahy podnikli studenti 6.V s prof. Šrekovou a Mičíkovou. Navštívili Pražský hrad a prohlédli 
si Národní divadlo. 6. června byli studenti 6.V s prof. Šrekovou a Polákem na další literární 
exkurzi, a to v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici a v Ratibořicích. 

6. června absolvovali primáni svůj druhý tématický den nazvaný Lidé a zvířata. 

Ve dnech 4.-6. června vypracovávali studenti 3.A a 7.V srovnávací testy společnosti Scio 
z českého jazyka, anglického a německého jazyka, z matematiky, obecných studijních 
předpokladů, přírodovědného a společenskovědného základu a z informatiky. Testování 
navazuje na předcházející testy, které tito studenti zpracovávali před dvěma lety. 



9. června většina pedagogických pracovníků a několik nepedagogických pracovníků vstoupila 
do jednodenní stávky organizované ČMOS PŠ. Důvodem bylo neřešení reálného snížení platů 
zaměstnanců školství v roce 2008 a snížení finančních prostředků na ostatní neinvestiční 
výdaje (učební pomůcky, učebnice, další vzdělávání pedagogických pracovníků). Škola 
zůstala uzavřena. 

Ve dnech 9.-13. června vyjeli studenti 1.B s prof. Slavíkovou a ing. Hedvíkovou na školní 
výlet do Křižanova na Českomoravské vrchovině. Studenti 4.V s prof. Zikmundovou, 
Zikmundem a Barkou sjížděli ve dnech 10.-12. června během školního výletu Sázavu. 
Výchozí stnoviště měli v Chřenovicích. 

10. června zhlédli žáci dramatické výchovy a členové HIDRAKu v Klicperově divadle 
v Hradci Králové dopolední představení "Čert a káča". Zároveň si prohlédli galerii a 
historické památky města. Doprovodily je prof. Dvořáčková a Kolářská. Studenti tercie 
navštívili s prof. Rojtovou, Slavíkem a Jaroušovou ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a 
Stanici pro handicapovaná zvířata v Jaroměři. Botanickou vycházku do Adršpašských skal 
uskutečnili studenti 2.V s prof. Rojtovou a Š. Škodovou 12. června. 13. června absolvovali 
exkurzi Ráj na Orlici studenti 1.W s prof. Balcarovou a Rojtovou a žáci 3.V byli na literární 
exkurzi v Ratibořicích s prof. Nývltovou. 

Turistický výlet zvolili studenti 2.W s prof. Košvancem a Matěnovou ve dnech 15.-18. 
června, jejich cílem bylo Benecko. Ve Studené Vodě u Božanova trávili školní výlet žáci 
1.V s prof. Poutníkem a Balcarovou ve dnech 16.-18. června a ve stejném termínu cestovali 
po České Kanadě studenti 3.V s prof. Nývltovou a Mičíkovou. 

17. června odpoledne zahájili další vodácký výlet studenti 2.A s prof. G. Škodovou, Víchem a 
Diviškem. Sjížděli do 20. června Vltavu. 17. června vyšli do okolí na biologickou exkurzi 
studenti 6.V s prof. Slavíkem. V Těchoníně u Králíků trávili svůj výlet studenti 4.W s prof. 
Klemencem a Polákem ve dnech 18.-20. května. Ve stejném termínu poznávali studenti 3.A 
s prof. Fišerovou a Jaroušovou okolí Ostaše. Studenti 6.V odjeli na školní výlet ve dnech 23.-
26. června s prof. Slavíkem a Šrekovou do Svratouchu. 1.A s prof. Štegerovou a G. Škodovou 
putovali při školním výletu po Krkonoších ve dnech 24.-26. června. Adršpašské skály byly 
cílem výletu 3.B s prof. Pavlíkem, Bartoňovou-Dobenínovou a Vrátilovou ve dnech 24.-26. 
června. 

23. června absolvovala třída 3.V s prof. Nývltovou a Šimonem literárně-historickou exkurzi 
do Prahy. V Divadle V Dlouhé zhlédli představení "Soudné sestry". Martin Stiller a Renáta 
Lorišová uskutečnili v aule pro studenty sekundy, tercie sexty, 2. ročníku, 5.W a 1.B projekci 
"Napříč Austrálií na kole". Žáci 2.V a 3.W ještě shlédli v kině Vesmír film "Asterix a 
olympijské hry". 

23. června proběhla klasifikační pedagogická rada. 

25. června si žáci nižšího gymnázia vyměňovali učebnice. Studenti 1.B byli na biologické 
exkurzi s prof. Ježkem, studenti 7.W s prof. Venclíkovou na literární exkurzi v Hronově a 
7.V s prof. Dvořáčkovou a Sršňovou rovněž na literární exkurzi po stopách A. Jiráska. 26. 
června se studenti primy, sekundy a tercie utkali v nejrůznějších disciplínách sportovního dne. 
Kvartáni byli na exkurzi v Terezíně s prof. Dvořáčkovou, Klemencem a Zikmundovou a 
studenti 6.W s prof. Jaroušovou na biologické exkurzi v okolí Nového Města nad Metují. 
Studenti kvinty, septimy, 2. ročníku, 1.B a 3.A zhlédli v kině Vesmír film "Václav". 



26. června vystoupili v aule pro nižší gymnázium členové HIDRAKu. 4.W s prof. Poutníkem 
a Klemencem byla na literární exkurzi v Malých Svatoňovicích, 5.V s prof. Preclíkem a 
Forejtem na matematickém "šifrovacím" výletě, 6.W s prof. Nývltovou na exkurzi regionem 
Boženy Němcové, 2.B na biologické exkurzi s prof. Ježkem a Macurou a 7.W s prof. 
Venclíkovou na liteární exkurzi v Červeném Kostelci. 

Zaměstnanci školy se neformálně rozloučili se školním rokem 26. června společenským 
setkáním v klubovně školy a formálně na závěrečné poradě 27. června. 

27. červen byl dnem předávání vysvědčení. 

Hlavní prázdnin trvaly od 30. června do 31. srpna. 

  

Zapsala Martina Javůrková 


