
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2008-09 

Školní rok začal pro učitele 25. srpna 2008. V pedagogickém sboru jsme nově přivítali 
Zuzanu Felklovou (anglický jazyk, francouzský jazyk), Šárku Havlíčkovou (matematika, 
chemie) a Lucii Pavlíčkovou (španělský jazyk). Kolegyně Felklová a Pavlíčková jsou 
zaměstnány na částečný úvazek, kolegyně Havlíčková na plný úvazek od 9. září po skončení 
předchozího pracovního poměru na ZŠ Plhov Náchod. Aleš Chmelík (matematika, hudební 
výchova), který v loňském školním roce vypomáhal částečným úvazkem, je nyní zaměstnán 
na plný úvazek. Pedagogickému sboru byl představen nový správce počítačové sítě Jaromír 
Procházka. 

Ve dnech 28. - 29. srpna proběhly opravné zkoušky, čtyři z matematiky, po jedné z chemie, 
českého jazyka, dějepisu a anglického jazyka. Dva studenti u opravné zkoušky neuspěli, 
požádali o opakování ročníku a bylo jim po pedagogické radě, která se konala 29. srpna, 
ředitelem školy vyhověno. 

1. září začal školní rok 2008-09 i pro žáky. Prostřednictvím rozhlasu je přivítal ministr 
školství Pavel Liška a ředitel školy Pavel Škoda, osobně byli přivítáni třídními profesory ve 
třídách. Od 2. září se vyučovalo podle pravidelného rozvrhu. 

Výuka byla trochu narušena probíhajícícími nátěry oken. Část oken byla natřena o hlavních 
prázdninách. Větší část financí na nátěry však poskytl zřizovatel až koncem srpna, proto 
musely práce probíhat za provozu školy. Výuka byla v některých hodinách přesunuta do 
náhradních prostor. 

Nově vzniklé kolektivy studentů se blíže poznaly na primárně preventivních pobytech. Ve 
dnech 10.- 12. září byli žáci 1.V s prof. Klemencem a Víchem v Pecce, ve dnech 16. - 19. září 
studenti 1.A s prof. Forejtem a Víchem v Harrachově, ve dnech 16. - 18. září studenti 1.B 
s prof. Matěnovou a Vrátilovou v Příchovicích u Harrachova a ve dnech 22. - 24. září žáci 
1.W s prof. Dvořáčkovou a Jaroušovou ve Studené Vodě u Božanova. Do Studené Vody se 
vydali ve dnech 10.- 12. září také žáci 2.W s prof. Kolářskou a Brátem na odložený školní 
výlet a ve dnech 11. - 14. září studenti 3.B s novým třídním profesorem Štěpánem Macurou a 
s prof. Ježkem. 

Ve dnech 8.-14. září se studenti Jaroslav Stárek (4.A) a Jan Dundálek (4.B) zúčastnili 
soustředění K-SCUK organizovaného Masarykovou univerzitou v Brně. Setkání bylo určeno 
úspěšným řešitelům korespondenčních seminářů této univerzity. 

9. září se žáci sekundy zúčastnili na Hamrech ukázek dravých ptáků. 10. září absolvovali 
studenti 3.A a 3.B s prof. Ježkem, Macurou a Vrátilovou exkurzi do Kuksu a do ZOO ve 
Dvoře Králové nad Labem. Stejnou exkurzi uskutečnili septimáni 30. září s prof. Jaroušovou, 
Nývltovou, Slavíkem a Šrekovou. 

15. a 16. září se naši studenti opět zapojili do sbírky Srdíčkový den, již pořádá občanské 
sdružení Život dětem a jejíž výtěžek je určen pro dětská zdravotnická zařízení. 20 studentů 
prodávalo v ulicích města magnetky s logem Srdíčkového dne v hodnotě 25,- Kč. Za školu 
jsme odevzdali 25 003,- Kč. 



15. září podnikli studenti 2.B s prof. Ježkem biologickou terénní vycházku do Pekla u Nového 
Hrádku. 16. září navštívili v odpoledních hodinách žáci volitelného předmětu vlastivěda 
regionu ze sekundy s prof. Dvořáčkovou pěchotní srub Březinka. 17. září si prohlédli ZOO ve 
Dvoře Králové nad Labem a navštívili v Jaroměři Stanici pro handicapovaná zvířata terciáni 
s prof. Ježkem, Košvancem a Rojtovou. 

23. září reprezentovali školu atleti v okresním kole Corny - Středoškolského poháru v atletice 
v kategorii družstev. Dívčí i chlapecké družstvo zvítězilo a naši úspěšní sportovci postoupili 
do krajského kola, které proběhne 8. října v Hradci Králové. Za dívky soutěžily Lucie 
Gottwaldová (4.A), Ludmila Jirásková (8.V), Kristýna Loudová (6.V), Klára Nešetřilová 
(6.W), Dominika Nováková (6.W), Taťána Rejlová (6.W), Pavla Rousková (5.V), Martina 
Sychrovská (1.B), Dominika Vejpravová (2.A), Ludmila Vlčková (1.A) a Eliška Vondráčková 
(4.A) a družstvo chlapců tvořili Filip Adler (8.V), Miloš Cvejn (2.B), Jan Čimera (7.W), 
Jakub Hanuš (4.B), Martin Hýbl (4.B), Jan Král (5.V), Ondřej Kollert (3.B), Filip Mertlík 
(5.W), Michal Muller (4.A) a Matěj Zelený (4.A). Atlety doprovázeli prof. Divišek a Rojtová. 

25. září uskutečnili žáci 1.V s prof. Balcarovou a Klemencem biologickou exkurzi do 
Teplických skal. Studenti dějepisného semináře s prof. Štegerovou navštívili v Městském 
muzeu v Náchodě expozici týkající se pravěku. 29. září navštívilo 15 studentů fyzikálního 
semináře s prof. Polákem Den s fyzikou na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. 30 září 
navštívili primáni s prof- Diviškem, Dvořáčkovou a Ježkem Centrum experimentální 
archeologie ve Všestarech a Planetárium a hvězdárnu v Hradci Králové. 

Ve středu 1. října přijeli na výměnný pobyt žáci našeho partnerského gymnázia 
v Georgsmarienhütte v Německu a zdrželi se do 10.října. Bydleli v rodinách našich studentů 
a byl pro ně připraven bohatý program. Jeli na dva celodenní výlety do Prahy a do Krkonoš, 
navštívili Adršpašské skály, prohlédli si novoměstský zámek, radnici, pivovar. Oplatili tak náš 
pobyt v Německu na jaře. 

1. října se konala soutěž Přírodovědný klokan 2008. Soutěž je určena pro studenty tercie a 
kvarty a 1.-2. ročníku. V kategorii Kadet určené pro tercii a kvartu se utkalo 26 žáků. Zvítězil 
Jiří Valášek (4.W), o 2.-3. místo se rozdělili Kurill Efimov (3.V) a Radka Vlčková (4.W). 
V kategorii Junior pro 1.-2. ročník, kvintu a sextu soutěžilo 60 studentů. První tři místa 
obsadili Jan Šimbera (6.W), Michal Prause (6.W) a Lukáš Molnár (2.B). 

V prvních říjnových dnech se v Náchodě konaly Mexické dny, jejichž spolupořadatelem byl 
prof. Pavlík. Pro naše studenty španělského jazyka maturitního ročníku a studenty volitelného 
předmětu konverzace ve španělském jazyce ze 3. ročníku se 1. října konala v aule beseda o 
Mexiku s kulturním radou Mexického velvyslanectví panem Antonio Lopez Rios. 2. října se 
studenti primy, sekundy, tercie, kvinty, sexty a 1.-2. ročníku zúčastnili v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka vystoupení pražské taneční skupiny Dvorana "Mexický folklór". 

2. října zhlédli studenti kvarty, septimy, oktávy a 3.-4. ročníku v kině Vesmír dokumentární 
film spojený s besedou "Nicholas Winton - Síla lidskosti". 

2. října se několik pedagogů zúčastnilo rozloučení s bývalou kolegyní Zdeňkou Přikrylovou, 
která zemřela 24. září ve věku 74 let. 



3. října uspořádali studenti 4.W sbírku padesátníků v této době již v obchodě neplatných. 
Výtěžek sbírky byl věnován na krmení pro náchodské medvědy Ludvíka a Dášu, kteří jsou 
umístěni na náchodském zámku. 

6. října se žáci 3.V s prof. Š. Škodovou a 4.V s prof. Nývltovou účastnili v Městské knihovně 
v Náchodě celostátní akce "Celé Česko čte Čapka". 

7. října reprezentovali školu atleti v přespolním běhu v Polici nad Metují. Dívky doprovázela 
prof. Rojtová. V kategorii pro primu a sekundu soutěžily Andrea Fiedlerová (2.W), Barbora 
Machová (2.W), Denisa Kolářová (1.W), Barbora Kubečková (2.V), Kristýna Smolová (2.V) 
a Eliška Štěpařová (2.V) a zvítězily. Ve vyšší kategorii pro tercii a kvartu závodily Eliška 
Fišerová (4.V), Eliška Richtrová (3.V), Veronika Říhová (3.W), Monika Venclová (3.V), 
Anna Zikmundová (4.V) a Kateřina Žibřidová (4.W) a vybojovaly 2. místo. V kategorii pro 
střední školy zabojovaly Tereza Beranová (7.V), Alžběta Borůvková (8.V), Petra Hájková 
(6.V), Renata Hnyková (7.V) a Andrea Sodomková (6.V), výsledkem bylo rovněž 2. místo. 
Všechna děvčata postoupila do krajského kola. Ve své kategorii zvítězila mezi jednotlivci 
Kolářová, Kubečková byla třetí. Chlapce doprovázel prof. Zikmund. Druhé místo vybojovali 
chlapci ze sekundy Jindřich Brzobohatý (2.V), Daniel Dědek (2.W), Daniel Koch (2.W), 
Tomáš Matyska (2.V), Pavel Pich (2.V), Jan Šanovec (2.W) a Štěpán Štěpán (2.V). Třetí 
místo získali kvartáni Michal Kopecký (4.W), Radim Kvirenc (4.V), Ondřej Markov (4.W), 
Tomáš Pácl (4.W), Jiří Valášek (4.W) a Tomáš Vanický (4.W) i studenti vyššího gymnázia 
Jan Kortus (8.W), Tomáš Novák (3.B), Jan Staněk (4.A), Jakub Staněk (2.A) a Jiří Ullwer 
(2.A). Mezi jednotlivci zvítězil ve své kategorii Kopecký. V krajském kole, které proběhlo 14. 
října obsadily nejmladší dívky 4. místo a dívky z tercie a kvarty 6. místo. Zde proti okresnímu 
kolu chyběla Žibřidová. Nejmladší chlapci byli v krajském kole osmí, zde nesoutěžil Štěpán. 
Nejlepšího výsledku v jednotlivcích dosáhla Kolářová (4. místo). Do krajského kola 
doprovodili běžce prof. Zikmund a Slavíková. 

8. října pokračovaly sportovní soutěže atletickým pohárem CORNY v Hradci Králové. 
Družstvo dívek doplnila v krajském kole Lucie Zeinerová (8.W) a družstvo chlapců Michal 
Kopecký (4.W), Jakub Nosek (4.A) a Otakar Pšenička (5.V). Chlapci zvítězili a dívky 
skončily druhé. Obě družstva postoupila do celostátního kola, které se konalo 13. října 
v Břeclavi. Zde dívky vybojovaly pěkné páté místo. Atlety na všechny soutěže doprovázeli 
prof. Rojtová a Divišek. 

9. října soutěžili chlapci Filip Adler (8.V), Radim Daredník (5.W), Martin Kábrt (8.W), Filip 
Kovář (2.B), Petr Macek (8.W), Tomáš Marek (7.V), Michal Muller (4.A), Otakar Pšenička 
(5.V), Petr Šedivý (7.W), David Šticha (4.B) za doprovodu prof. Diviška v turnaji ve fotbale 
středních škol. Mezi deseti mužstvy skončili na pěkném druhém místě. O den později se 
stejného turnaje, ale pro mladší žáky, zúčastnili chalpci Marek Bartoš (4.V), Petr Hlávko 
(4.W), Jan Hrubý (4.V), Daniel Koch (2.W), Michal Kulek (4.V), Martin Minh Mai (3.V), 
Vojtěch Resl (3.W), Tomáš Roztočil (3.W), David Špelda (3.W) a Jakub Zakouřil (4.V) 
s prof. Košvancem. Obsadili 6. místo. 

8. října se maturanti dověděli na schůzce s výchovnou poradkyní prof. Nývltovou důležité 
informace k přihlašování na vysoké školy. 

41 studentů s prof. Barkou, Preclíkem a Víchem navštívilo 8. října veletrh výpočetní techniky 
INVEX v Brně. 



Ve dnech 7.-10. října vypracovávali žáci primy srovnávací testy společnosti Scio z obecných 
studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky. 

14. října zhlédli žáci tercie až sexty a 1.-2. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
preventivní představení v rámci The Action - BESIP Tour 2008. Program působí na mladé 
zažínající řidiče. Generálním partnerem projektu je Ministerstvo dopravy. Ve stejný den 
zhlédli primáni v aule vystoupení HIDRAKu. 

15. října se naši studenti tradičně zapojili do dobročinné sbírky Bílá pastelka pořádané 
Tyfloservisem na podporu nevidomých a slabozrakých občanů. 

17. října vyjeli žáci tercie s prof. Poutníkem a Š. Škodovou do divadla Drak v Hradci Králové 
na dopolední představení "Tajný deník Adriana Molea". 

Ve dnech 17.-18. října se v budově školy konaly volby do krajských zastupitelstev. 

20. října byl dodán zakoupený nový nábytek do dalších 8 tříd. 

Ve dnech 22.-23. října se konalo v Hronově okresní finále ve stolním tenise. V kategorii pro 
základní školy vybojovali chlapci Martin Kůst (3.V), Samuel Mareš (3.W), Daniel Meduna 
(3.V) a Tomáš Pácl (4.W) jako náhradník 4. místo z osmi družstev. Dívky Jana Brátová (3.V) 
a Eliška Richtrová (3.V) s náhradnicí Barborou Valtarovou (3.V) byly rovněž čtvrté, ale ze 
čtyř družstev. Stolní tenisty doprovázel prof. Košvanec. O den později soutěžili za doprovodu 
prof. Rojtové studenti Antonín Ansorge (4.A), Jiří Kafka (3.B), Tomáš Osoba (2.A) a Matěj 
Vydra (5.V) v kategorii pro střední školy a vybojovali 2. místo. 

Další sportovní soutěží, které se naši studenti zúčastnili, byl Běh do zámeckých schodů 24. 
října. V kategorii pro střední školy dívky zvítězily a chlapci byli druzí. Smíšené družstvo 
z primy a sekundy bylo šesté a z tercie a kvarty třetí. V jednotlivcích zvítězila Alžběta 
Borůvková (8.V).  Žáky doprovázela prof. Slavíková. 

23. října odjely prof. Bartoňová- Dobenínová a Jirková na služební cestu do Turecka. Naše 
škola získala grant z Evropské unie Comenius k navázání bilaterálních vztahů s tureckou 
školou v městě Osmanie. Turečtí učitelé navštíví naši školu v prosinci. Poté dojde 
k vzájemným výměnám studentů. 

Ve dnech 27. a 29. října měli studenti podzimní prázdniny. 

30. října vybojovali chlapci Jan Čimera (7.W), Radim Darebník (5.W), Václav Hrnčíř (7.W), 
Jan Mervart (7.V), Michal Muller (4.A), Jakub Nosek (4.A), Tomáš Osoba (2.A), Lukáš 
Petera (4.A), Jan Pitřinec (8.W) a Michal Žák (2.A) 3. místo v okresním kole basketbalového 
turnaje v Broumově. Doprovázel je prof. Divišek. 

30. října navštívili žáci 3.V s prof. Macurou a Š. Škodovou Centrum středověké archeologie 
v Uhřínově a Český rozhlas v Hradci Králové. Stejnou exkurzi absolvovali žáci 3.W 4. 
listopadu s prof. Macurou a Košvancem. 

30. října uskutečnili zástupci Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze výzkum na vzorku 50 našich studentů týkající se krátkých vokálů v řeči studentů 
gymnázií v různých regionech Čech a Moravy. 



30. října se na naší škole uskutečnilo oblastní kolo v piškvorkách. Naše dva týmy byly 
sestaveny na základě školního kola, které proběhlo 16. října. Tým Beta ve složení Marek 
Schwarz (3.A, kapitán), Ondřej Kollert (3.B), Lukáš Krunčík (1.B), Adam Ludvík (6.V), 
Veronika Říhová (3.W) a Jiří Vávra (4.A, náhradník) vybojoval 2. místo. Tým Alfa tvořili 
studenti Jan Šimbera (6.W, kapitán), Andrea Demuthová (7.V), Hana Lý (6.V), Michal 
Matyska (2.V) a Ondřej Prchal (6.V). Obsadili 3. příčku. O organizaci oblastního kola se 
zasloužili prof. Forejt a Preclík. 

30. října se konala ještě jedna akce. Studenti primy, sekundy a 1.-2. ročníku navštívili v aule 
promítání a besedu s Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem "Všemi kontinenty světa". 

3. listopadu navštívili žáci volitelného předmětu vlastivěda regionu s prof. Dvořáčkovou a 
Sršňovou expozici k letům 1918, 1938 a 1968 v Národním muzeu v Praze. 

6. listopadu abslovovali plánovanou exkurzi s názvem Praha gotická studenti 2.A s prof. 
Štegerovou a Vrátilovou. V Divadle V Celetné zhlédli inscenaci "Evžen Oněgin". 

Dívky Tereza Beranová (7.V), Lucie Gottwaldová (4.A), Emílie Hlavatá (7.V), Tereza 
Hubková (4.B), Alena Kratochvílová (4.A), Tereza Kroiherová (4.A), Lucie Krulichová 
(2.A), Kristýna Loudová (6.V), Andrea Sodomková (6.V), Nikola Thérová (6.V) se 6. 
listopadu za doprovodu prof. Slavíkové utkaly v Jaroměři v okresním kole v basketbalu dívek 
a vybojovaly 2. místo. 

6. listopadu se v odpoledních hodinách konala hodnotící pedagogická rada. 

V pátek 7. listopadu zhlédli studenti tříd 1.A, 1.B, 6.V, 6.W, 8.V, 8.W a 4.A v aule koncert 
skupin Wersus a 6 Na Chodníku. Koncert se uskutečnil v rámci studentského projektu 
"Nechoďte! Suschi na cestě", který probíhal v prostorách školy ve dnech 7.-8. listopadu. 

7. listopadu navštívili studenti fyzikálního a matematického semináře ze 4. ročníku s prof. 
Klemencem, Polákem, Sršňovou a G. Škodovou Výzkumný ústav jaderné fyziky v Řeži. 

10. listopadu navštívili studenti 2.B s prof. Zikmundovou čističku odpadních vod v Bražci. 
Stejnou exkurzi abslovovali studenti 2.A s prof. Zikmundovou 12. lsitopadu, studenti 
6.V s prof. Suchankem 13. listopadu a studenti 6.W s prof. Balcarovou 20. listopadu. 

Ve dnech 12.-13. listopadu proběhly v dopoledních hodinách dvě projekce v rámci projektu 
společnosti Člověk v tísni Bříběhy bezpráví. 12. listopadu zhlédli studenti kvinty, sexty a 1.-2. 
ročníku film Milana Maryšky "Přerušené jaro - Srpen jako kladivo". 13. listopadu byly 
studentům septimy, oktávy a 3.-4. ročníku promítnuty trezorové filmy Milana Maryšky a 
Milana Peera "Deset bodů" a "Ticho". Promítání pkračovalo besedou s panem Alešem 
Fettersem, pedagogem školy v době Pražského jara a pak po sametové revoluci, který byl 
v době normalizace donucen ze školství odejít. 

13. listopadu se v odpoledních hodinách konaly třídní schůzky. V tento den probíhaly také 
volby do Školské rady. Plnoletí studenti volili o velké přestávce v aule, zákonní zástupci 
neplnoletých studentů při rodičovských schůzkách a členové pedagogického sboru 
v odpoledních hodinách ve sborovně. Za rodiče neplnoletých studentů byl zvolen JUDr. Jiří 
Listoň, za plnoleté studenty Petr Matějů (7.V) a za členy pedagogického sboru Ing. Dalibor 
Vích a Mgr. Milan Poutník. 



12.-13. listopadu se uskutečnilo okresní finále ve florbalu studentů středních škol. Dívky 
Lucie Barešová (5.W), Anna Beranová (3.B), Petra Hájková (6.V), Barbora Hrubá (2.B), 
Eliška Hrubá (3.B), Hana Krucinová (3.B), Anna Miltová (5.W), Táňa Rejlová (6.W), Jana 
Schneiderová (8.V), Kateřina Teuberová (3.B) a Tereza Vacková (3.B) postoupily do 
krajského finále, které se konalo 3. prosince. Zde obsadily 5. místo. Mužstvo A chlapců ve 
složení Filip Adler (8.V), Lukáš Hornych (8.V), Michal Jánský (8.V), Martina Kábrt (8.W), 
Matěj Matoulek (5.V), Jan Matyska (5.W), Jan Pádr (1.A), Jiří Ullwer (2.A) a Jakub Vlček 
(4.B) se umístilo na 2. místě a mužstvo B ve složení Antonín Ansorge (4.A), Jan Kupka (4.A), 
Jan Mervart (7.V), Michal Müller (4.A), Ondřej Nosek (1.A), Karel Popek (4.A), Michal 
Presse (3.A), Daniel Prouza (5.V), Jiří Vávra (4.A), Tomáš Vlček (7.V), Jan Voborník (7.W), 
Josef Voborník (5.V) a Matěj Zelený (4.A) na 4. místě. Dívky doprovázel prof. Košvanec a 
chlapce prof. Divišek. 

14. listopadu zhlédli studenti kvarty, kvinty, sexty, 1.-2. ročníku v aule dvojjazyčné inscenace 
dvou kratších barokních textů "Hráč" a "Orloj" v nastudování Geisslers Hofcomoedianten 
Kuks. 

Ve dnech 14.-16. listopadu se na škole konalo víkendové setkání bývalých a současných členů 
DREDu. Setkání organizoval prof. Macura. 

Od 24. listopadu platil nový rozvrh vyvolaný změnami v úvazcích. Za dlouhodobě nemocnou 
prof. Kolářskou dočasně nastoupil na výuku občanské výchovy a základů společenských věd 
pan František Petr Burda. Hodiny českého jazyka si rozdělily prof. Šreková a Vrátilová. 

24. listopadu zhlédli studenti vyššího gymnázia a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
představení Náchodské divadelní scény "Strýček Váňa". 

25. listopadu se naši studenti poprvé zúčastnili Internetové matematické olympiády, kterou 
pořádala FSI VUT Brno. V konkurenci 38 týmů z celé republiky si 8. místo vybojovali 
Antonín Krtička (6.V), Slavomír Mládek (6.V), Adéla Hůlková (6.V), Terezie Macková 
(6.V), Radek Papež (6.V), Michaela Kavková (8.W) a Vladimír Lambert (8.W). Na 10. místě 
skončil tým ve složení Jakub Valtar (6.V), Matěj Správka (6.V), Ondřej Prchal (6.V), Adéla 
Tomášová (6.V), Andrea Sodomková (6.V), Jan Dundálek (4.B) a Jaroslav Stárek (4.A). 21. 
místo obsadili Adam Ludvík (6.V), Jakub Šnorbert (6.V), Jan Šimbera (6.W), Nikola Thérová 
(6.V) a Kristýna Loudová (6.V). 

27. listopadu se dvě vítězky školního kola Lucie Havlíčková (1.W) a Denisa Kolářová (1.W) 
za doprovodu prof. Havlíčkové zúčastnily na Arcibiskubském gymnáziu v Praze 8. ročníku 
soutěže Matematico. Mezi 15 školami vybojovaly pěkné 4. místo, ač byly daleko mladší než 
ostatní účastníci. 

29. listopadu se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka konal první stužkovací ples v tomto 
školním roce. Tříní profesorky Jitka Fišerová a Iva Sršňová ošerpovaly své studenty ze tříd 
4.A a 8.V. K tanci hrála skupina Relax Band, předtančení si připravili maturanti a hosté se 
mohli nechat okouzlit ukázkami latinskoamerických tanců v provedení studentky 3.W Elišky 
Palatové s partnerem. 

2. prosince se v aule uskutečnila beseda s olympioničkami, absolventkami náchodského 
gymnázia, Bělou Hlaváčkovou a Vendulou Frintovou. Besedy se zúčastnili studenti kvarty, 
kvinty a 1. ročníku. 



2. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. Z 15 účastníků se 
úspěšnými řešiteli stali Vladimír Lambert (8.W) a Jaroslav Stárek (4.A). Oba postoupili do 
krajského kola, které sekoná 20. ledna 2009 v Hradci Králové. 

3. prosince reprezentovali naši studenti školu v krajském kole v plavání v Trutnově. Mladší 
žáci Jindřich Čáp (2.V), Aleš Král (2.W), Tomáš Košek (2.W), Josef Matyáš (2.V), Michal 
Matyska (2.V) a Petr Šanovec (1.V) zvítězili. Středoškolačky Lucie Dvořáková (1.B), Lucie 
Gottwaldová (4.A), Klára Nešetřilová (6.W), Barbora Nováková (3.A), Dominika Vejpravová 
(2.A) a Lucie Zeinerová (8.W) vybojovali 3. místo. Středoškoláci Lukáš Halda (7.V), Jakub 
Hubka (1.A), Martin Hýbl (4.B), Pavel Mrověc (8.V), Jakub Nosek (4.A) a Marek Schwarz 
(3.A) skončili čtvrtí. Plavce doprovázel prof. Slavík. 

Ve stejný den reprezentovaly školu dívky Lucie Barešová (5.W), Anna Beranová (3.B), Petra 
Hájková (6.V), Barbora Hrubá (2.B), Eliška Hrubá (3.B), Hana Krucinová (3.B), Anna 
Miltová (5.W), Jana Schneiderová (8.V), Táňa Rejlová (6.W), Kateřina Teuberová (3.B) a 
Tereza Vacková (3.B) v krajském finále turnaje ve florbale dívek. Pod vedením prof. 
Košvance a Jakuba Vlčka (4.B) obsadili 5. místo. 

4. prosince uspořádali někteří učitelé ve svých řadách již 13. ročník ZelíCupu, soutěže o 
nejlepší nakládané zelí. 

Na 5. prosince si žáci 1.W připravili pod vedením prof. Dvořáčkové mikulášský trh ve 
vestibulu školy. Prodejem drobných předmětů vlastní výroby s adventní a vánoční tématikou 
si tak vydělali peněžní obnos potřebný na adopci dítěte ze zemí třetího světa. 

5. prosince vystoupili členové Hidraku pod vedením prof. Dvořáčkové s mikulášským 
programem v MŚ Komenského v Náchodě. Dalším jejich vystoupením bylo představení 
pohádky "Čert a švec" v MŠ v Bělovsi 12. prosince a opět v MŠ Komenského 17. prosince. 

V čase adventním začala také série vánočních koncertů Skřivánků pod vedením prof. 
Poutníka. 3. prosince vystoupili pro veřejnost v kostele sv. Vavřince, 12. prosince v Domově 
důchodců v Náchodě. Dalším vystoupením je koncert v aule Jiráskova gymnázia pro děti ze 
stacionáře Cesta a Nona 16. prosince a opět pro veřejnost 17. prosince v kostele církve 
Československé husitské a 18. prosince v kostele sv. Vavřince. 19. prosince byl Vánoční 
koncert pro studenty naší školy. 

8. prosince se naši studenti opět zapojili do celostátní sbírky pořádané občanským sdružením 
Život dětem Srdíčkový den. 

8. prosince vyjeli studenti seminářů z anglického jazyka převážně z maturitního ročníku 
s prof. Jirkovou, Noskem a Ševelevou do divadla v Pardubicích na inscenaci "Obraz Doriana 
Graye" v anglickém jazyce. 

8. prosince vybojoval Jan Dundálek (4.B) 3. místo v oblastním kole Chemické olympiády a 
díky vysokému zisku počtu bodů byl pozván do celostátního kola. 

10. prosince zorganizoval na naší škole prof. Košvanec okresní kolo turnaje ve volejbale 
chlapců. Naši chlapci postavili dvě družstva, družstvo A ve složení Jan Čimera (7.W), Jakub 
Nosek (4.A), Tomáš Osoba (2.B), Václav Pich (5.V), Vratislav Vojnar (3.B) a Václav Zídka 
(8.V) vybojovalo 2. místo a družstvo B ve složení David Horník (7.V), Jan Hrabčuk (7.V), 



Ondřej Chrenko (3.A), Ondřej Nosek (1.A), Jan Pádr (1.A), Lukáš Petera (4.A) a Tomáš 
Vlček (7.V) šesté. O den později zorganizovala prof. Slavíková stejnou soutěž pro dívky. 
Naše děvčata Lucie Gottwaldová (4.A), Petra Hofmanová (3.B), Dita Šmejkalová (6.V), 
Kristýna Schmidtová (3.A), Nicola Thérová (6.V), Lucie Krulichová (2.A), Tereza Hubková 
(4.B), Tereza Beranová (7.V), Kristýna Loudová (6.V), Dominika Nováková (6.W), Kristýna 
Slavíková (8.W), Veronika Fišerová (6.V), Kateřina Řezníčková (1.A), Ludmila Vlčková 
(1.A), Marta Hrubá (7.V) a Táňa Rejlová (6.W) vybojovala rovněž druhou příčku. 

Ve dnech 12.-18. prosince hostovali na naší škole dva učitelé z turecké školy, se kterou 
proběhne výměna studentů. Program jim připravily prof. Jirková a Bartoňová. 

15. prosince navštívili studenti 5.W s prof. Nývltovou Městskou knihovnu v Náchodě. 
Stejnou návštěvu uskutečnili studenti 5.V s prof. Nývltovou 17. prosince. 15. 
prosince studenti maturitního ročníku vyslechli v aule přednášku primáře porodnicko-
gynekologického oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě MUDr. Marka Střechy. 

16. prosince uskutečnili studenti 6.W a 2.B ve vestibulu školy prodej pečiva vlastní výroby. 
Výtěžek akce použijí na Adopci na dálku. 

17. prosince zhlédli studenti kvinty, sexty B, septimy, 2. a 3. ročníku v kině Vesmír film 
"Karamazovi". 

18. prosince proběhl již tradiční Vánoční den her. Studenti mohli změřit své síly ve volejbale, 
fotbale, stolním fotbale, stolním tenise, v piškvorkách, šaších, ve stolních deskových hrách, 
v počítačových hrách a v přírodovědné soutěži Riskuj. Někteří vytvářeli prostorové objekty a 
pro další byla připravena Chemická show a Fyzikální experimentárium. V odpoledních 
hodinách proběhly konzultační rodičovské schůzky. Poté se profesoři rozloučili se starým 
rokem neformálním vánočním posezením. 

19. prosince si většina tříd uspořádala třídní vánoční besídku. Všem zazpíval na schodech 
Sboreček pod vedením Ing. Čejpa. 

Ve dnech 22. prosince 2008 až 2. ledna 2009 byly vánoční prázdniny. 

9. ledna si studenti 1.A s prof. Dvořáčkovou a Forejtem prohlédli v Brně výstavu 
"Tutanchamon, jeho hrob a poklady". Studenti 4.V byli s prof. Nývltovou v náchodském 
muzeu na výstavě "Historie náchodských Židů". 

Od 12. ledna vešel v platnost nový rozvrh. Prof. Balcarová odešla na rodičovskou dovolenou. 
Její úvazek převzali částečně naši kolegové prof. Suchanková a Suchanek, část úvazku 
vyučují prof. Helena Karásková (naše kolegyně t. č. na rodičovské dovolené) a prof. Hana 
Bubáková (rovněž na rodičovské dovolené). 

15. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii pro tercii a kvartu 
se mezi 21 žáky o 1.-2. místo dělily Kateřina Žibřidová (4.W) a Tereza Šimková (4.V). Obě 
postoupily do okresního kola. 3.-4. místo patřilo Tereze Havrdové (4.W) a Jakubu 
Zakouřilovi (4.V). V 2. kategorii pro vyšší a čtyřleté gymnázium zvítězil Jan Šimbera (6.W), 
druhý byl Jakub Staněk (2.A) a o 3.-5. místo se podělili Kateřina Meierová (4.B), Petr 
Kočička (7.V) a Michaela Pappová (2.B). Všichni jmenovaní postoupili do okresního kola. 



16. ledna navštívili studenti 2.W s prof. Rojtovou exotárium v náchodském Déčku. 

20. ledna se studenti Jaroslav Stárek (4.A) a Vladimír Lambert (8.W) zúčastnili krajského 
kola Matematické olympiády v kategorii A. Lambert  obsadil 4.-6. místo a Stárek byl sedmý. 
22. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se 
z 9 soutěžících stali úspěšnými řešiteli Štěpán Landa (5.V) a Otakar Pšenička (5.V). 
V kategorii B soutěžilo 7 studentů, úspěšní byli Jakub Valtar (6.V), Petra Hájková (6.V) a Jan 
Šimbera (6.W). Úspěšní řešitelé postoupili do krajského kola. 

21. ledna soutěžili Matěj Fanta (4.W), Jakub Zakouřil (4.V), Jan Hrubý (4.V) a Radka 
Vlčková (4.W) v okresním kole Matematické olympiády pro kategorii Z9. Fanta zvítězil, 
Zakouřil byl druhý a mezi úspěšné řešitele se zařadil i Hrubý svým 4.-5. místem. 

22. ledna se konal Den otevřených dveří. Zájemci o studium, jejich rodiče a veřejnost si mohli 
v odpoledních hodinách prohlédnout prostory školy. Byly pro ně připraveny expozice 
jednotlivých předmětů i zájmové činnosti našich studentů, pan ředitel podal v aule informace 
o studiu a připraveni odpovídat na dotazy byli nejen pedagogové, ale i řada současných 
studentů. 

23. ledna odjela první třída na lyžařský kurz. Na chatě Deštná v Deštném v Orlických horách 
pobývali do 30. ledna studenti 5.V s prof. Diviškem, Brátem a Rojtovou. 

24. ledna proběhl stužkovací ples tříd 8.W a 4.B. Vzhledem k tomu, že třídní prof. Venclíková 
a Pavlík jsou španělštináři, proběhl celý ples ve "španělské náladě". Španělskem byla 
inspirována výzdoba, nástup studentů na slavnostní šerpování, předtančení obou tříd i 
půlnoční překvapení. K tanci hrála opět skupina Relax Band. 

26. ledna se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada. 

26. ledna se konalo školní kolo Soutěže v konverzaci v německém jazyce. Zvítězila Sabina 
Široká (3.B), ketrá postoupila do okresního kola, druhý byl Jan Šimbera (6.W). V okresním 
kole, které se konalo 11. února, byla Široká ve své kategorii třetí. 

Ve dnech 26.-29. ledna se konalo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
celostátní kolo Chemické olympiády. Jan Dundálek (4.B) se stal ve své kategorii úspěšným 
řešitelem. 

Ve dnech 26.-28. ledna probíhaly na škole Australské dny. Studenti v jejich průběhu 
prezentovali své práce vytvořené během hodin anglického jazyka, zúčastnili se přednášek 
"Zvířata Austrálie", "Moderní Austrálie" a "Hudba Austrálie", které vedli australští hosté, a 
vyslechli hru na dodgeridoo. Někteří se zapojili do výtvarné dílny, jiní řešili kvíz o Austrálii 
nebo se zabývali australskými legendami. 19. února dostali sladkou odměnu některé třídy za 
prezentaci prací v rámci Australských dnů. 

27. ledna zorganizovaly prof. Zikmundová a Havlíčková na naší škole okresní kolo Chemické 
olympiády pro kategorii D. Zvítězila Anna Zikmundová (4.V), 2. místo vybojoval Jan Štěpán 
(4.W) a Matěj Fanta (4.W) byl sedmý. 

28. ledna reprezentovali školu v okresním kole Dějepisné olympiády Tomáš Havlíček (3.V) a 
Monika Besedová (3.V). 



29. ledna se pokusili uspět při řešení úloh z Pythagoriády žáci primy. Nejvyššího počtu bodů 
dosáhla Martina Zelená (1.W), dalšími úspěšnými řešiteli se stali Magdaléna Juranová (1.W), 
Antonín Koutský (1.V), Ondřej Maršík (1.V), Lucie Maťátková (1.V), Julie Minaříková 
(1.V), Jiří Rýdl (1.W), Ondřej Štauda (1.V), Kateřina Štěpánová (1.V), Kateřina Zítková 
(1.V), Štěpán Knapp (1.W), Marek Oleják (1.W), Kateřina Novotná (1.W), Michaela 
Stehnová (1.W), Petr Šanovec (1.V) a Sebastian Štelzig (1.W). 29. ledna po vydání 
vysvědčení zhlédli studenti nižšího gymnázia a 1.A film "Kozí příběh - pověsti staré Prahy". 

V průběhu měsíce ledna probíhalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V 1. 
kategorii zvítězil Tomáš Košek (2.W), druhý byl Aleš Král (2.W) a třetí Ha Ngoc Nguyenová 
(2.W). Ve 2. kategorii obsadili první tři místa Han Ngoc Nguyenová (4.V), Vojtěch Hrabčuk 
(4.V) a Daniela Štěpánková (3.W) a ve 3. kategorii bylo pořadí na prvních třech místech 
následující: Anna Vlachová (1.A), Barbora Miltová (7.V) a Klára Skovajsová (5.W). 

Pololetní vysvědčení si studenti odnesli domů 29. ledna, 30. ledna měli jednodenní pololetní 
prázdniny a na ně navazovaly hned týdenní jarní prázdniny. 

Hned po jarních prázdninách trávili žáci sekundy týden (7.-14. únor) v Deštném v Orlických 
horách na lyžařském kurzu. Lyžařskými instruktory byli v 2.V prof. Zikmund a Košvanec a 
v 2.W prof. Slavík a Vrátilová. 

10. února se konalo školní kolo Olympiády v latině Certamen latinum. Do zemského kola, 
které se konalo 17. března, postoupila Kristýna Hargitaiová (6.W). Zde se umístila z 22 
účastníků na velmi pěkné 6. příčce. Doprovodila ji prof. Nývltová. 

11. února si studenti 4.A s prof. Šrekovou a Fišerovou prohlédli Židovské muzeum 
v pražském Josefově, Divadlo Na zábradlí a večer zhlédli v Národním divadle Stoppardovu 
hru "Rock´n´Roll". 13. února jeli na exkurzi do Brna studenti 2.B s prof. Dvořáčkovou, 
Forejtem a Slavíkovou. Navštívili unikátní výstavu "Tutanchamon, jeho hrob a poklady" a 
prohlédli si Památník písemnictví a klášterní prostory v Rajhradě. 

12. února probíhala praktická část Biologické olympiády pro kategorie A a B. 

13. února se dva týmy studentů fyzikálního semináře pod vedením prof. Poláka zúčastnily 3. 
ročníku soutěže FYKOSí Fyziklání na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Tým A ve složení Jan Dundálek (4.B), Vladimír Lambert (8.W), Jaroslav Stárek 
(4.A), Jan Šimbera (6.W) a Karel Vlček (4.B) vybojoval pěkné 9. místo mezi 37 týmy a tým 
B ve složení Ondřej Chrenko (3.A), Petr Kočička (7.V), Gabriel Macek (7.V), Pavla Rýgrová 
(7.V) a Ondřej Vydra (7.V) byl jednadvacátý. 

16. února navštívili studenti sekundy, tercie, kvinty, sexty a 1.-2. ročníku v aule koncert 
Jakuba Hlobila "Jazz". 17. února vyslechli studenti septimy a 3. ročníku v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka koncert studentského komorního orchestru Základní umělecké školy v Polici 
nad Metují Archi piccoli. 

16. února měli naši studenti možnost zapsat se do tanečních kurzů přímo v prostoru školy. 

17. února se chlapci Vojtěch Hruša (2.W), Daniel Koch (2.W), Tomáš Košek (2.W), Lukáš 
Mikšovský (1.W), Jan Šanovec (2.W), Petr Šanovec (1.V), Sebastian Štelzig (1.W), Matěj 



Šváb (2.W) a David Vik (1.W) utkali v okresním finále v malé kopané. Získali 4. místo. 
Doprovázel je prof. Košvanec. 

18. února se dívky kvinty a 1. ročníku zúčastnily léty osvědčené přednášky Mgr. Aleny 
Blažkové o reprodukčním zdraví "S Tebou o Tobě". Podobnou přednášku nazvanou "Čas 
proměn" vyslechly i primánky. 

18. února se dívky Jana Brátová (3.V), Šárka Čmelíková (3.V), Dominika Doležalová (3.V), 
Tereza Hurdálková (1.W), Johana Joudalová (3.W), Denisa Kolářová (1.W), Anna Langová 
(3.V), Karolína Müllerová (3.V), Eliška Richtrová (3.V) a Monika Venclová (3.V) utkaly 
v okresním kole v basketbale v Jaroměři a pod vedením prof. Rojtové vybojovaly 4. příčku. 
Tento den se konalo také okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V 1. 
kategorii skončil Tomáš Košek (2.W) na třetím místě, ve 2. kategorii obsadila Han Ngoc 
Nguyenová (4.V) první místo a postoupila do krajského kola a ve 3. kategorii vybojovala 
Anna Vlachová (1.A) 2. místo a rovněž postoupila do krajského kola. 

20. února se žáci sekundy pokoušeli o úspěšné řešení úloh školního kola Pythagoriády. 
Barbora Balcarová (2.W) byla nejúspěšnější, na druhém místě skončili Andrea Fiedlerová 
(2.W) a Vojtěch Hruša (2.W) a Eliška Štěpařová (2.V) byla třetí. Tento den se konalo také 
školní kolo Chemické olympiády. 

24. února zhlédli studenti septimy v Kulturním domě v Pardubicích divadlo v anglickém 
jazyce "Oliver Twist". Doprovodily je prof. Bartoňová-Dobenínová a Novotná. 

25. února jeli studenti 6.W s prof. Š. Škodovou a Štegerovou na exkurzi do Prahy. Prohlédli si 
Pražský hrad a večer zhlédli v Divadle Na Fidlovačce inscenaci hry Voskovce a Wericha 
"Divotvorný hrnec". Pavla Rousková (5.V) soutěžila v Hradci Králové v krajském kole 
Soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov a postoupila do národní přehlídky 
v Prostějově. Doprovázel ji prof. Macura. Prof. Šreková zorganizovala na stejný den 
odpoledne školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 15 studentů a 3 porotci prof. 
Nývltová, Šreková a Š. Škodová. Do okresního kola postoupily z 1. místa Lucie Schneiderová 
(4.W) a z druhého Johana Joudalová (3.W), 3. místo vybojovala Tereza Šimková (4.V). 
V kategorii pro primu a sekundu zvítězila Zuzana Vančáková (1.W), druhá byla Jana 
Prauseová (1.W) a třetí Magda Kynčlová (1.V). Do okresního kola postoupily první dvě. 
Okresní kolo proběhlo 12. března. Jana Prauseová (1.W) a Johana Joudalová (3.W) získaly 
čestné uznání a Lucie Schneiderová (4.W) postoupila na regionální přehlídku. Recitátorky 
doprovodila prof. Šreková. 

26. února byli na exkurzi v Brně studenti 3.A a 7.V s prof. Polákem, Sršňovou a G. 
Škodovou. Navštívili Technické muzeum a výstavu "Tutanchamon, jeho hrob a poklady". 
Stejnou exkurzi absolvovali studenti 3.B a 7.W s prof. Brátem, Klemencem a Javůrkem 3. 
března. 

26. února se konalo školní kolo Biologické olympiády a 27. února školní kolo Zeměpisné 
olympiády. 

Od 26. února do 1. března probíhalo v Praze celostátní kolo Fyzikální olympiády. Naši školu 
reprezentovali Jaroslav Stárek (4.A) a Jan Dundálek (4.B). Jan Dundálek se dostal mezi 
úspěšné řešitele. 



28. února odjeli na lyžařský výcvik do Deštného v Orlických horách na chatu Deštná studenti 
5.W s prof. Rojtovou a Macurou a na Bártlovu lávku u Špindlerova Mlýna studenti 1.A s prof. 
Diviškem, G. Škodovou a Javůrkovou. Oběma třídám končil kurz 7. března. Na Bártlově 
lávce byli vystřídáni studenty z 1.B s prof. Zikmundem, Víchem a Matěnovou. Ti se vrátili 
14. března. 

3. března reprezentovali naši školu v polské Kudowě Zdroj studenti v plaveckých závodech za 
doprovodu prof. Slavíka. Naši žáci Jindřich Čáp (2.V), Lucie Dvořáková (1.B), Radim 
Kvírenc (4.V), Josef Matyáš (2.V), Hana Rutová (1.V) a Ema Umlaufová (1.V) nad polskými 
soupeři zvítězili. 

5. března vyslechli všichni studenti (kromě 5.W, 1.A a maturitního ročníku) v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka koncert Iva Batouška na bicí nástroje "Symbióza". 

6. března zhlédli žáci dramatické výchovy primy a sekundy s prof. Dvořáčkovou a Šrekovou 
v Hradci Králové dopolední představení "Princ a chuďas". 

11. března navštívili studenti primy a septimy v aule koncert smíšeného komorního orchestru 
ZUŠ v Úpici "Tanec v rytmu staletí". 

12. března organizoval prof. Košvanec na naší škole okresní finále florbalového turnaje pro 
žáky primy a sekundy a 6.-7. ročníku ZŠ. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení 
Vojtěch Bílek (2.W), Jan Čečetka (2.W), Vojtěch Hruša (2.W), Aleš Král (2.W), Daniel Koch 
(2.W), Tomáš Košek (2.W), Tomáš Matyska (2.V), Pavel Pich (2.V), Jan Šanovec (2.W), Petr 
Šanovec (1.V), Matěj Šváb (2.W) a Vojtěch Vlček (2.V) a chlapci vybojovali 2. místo. 

13. března vyrazili studenti 1.W s prof. Dvořáčkovou, Javůrkovou a Suchankovou a spolu 
s několika rodiči do Brna na výstavu "Tutanchamon, jeho hrob a poklady". Dalším bodem 
programu byla prohlídka výstavy o pravěku a vývoji lidské společnosti v tomto období 
v brněnském pavilonu Antropos. 

13. března si studenti 3.B vybrali den na školní výlet. S třídním profesorem Macurou vyrazili 
na zimními radovánkami na prodloužený víkend na Pěnkavčí vrch ve Velké Úpě 
v Krkonoších. 

Další akcí dne 13. března bylo okresní finále v sálové kopané v Dolní Radechové. Za naši 
školu vybojovali 6. místo chlapci Ondřej Boroš (3.W), Petr Hlávko (4.W), Jan Hrubý (4.V), 
Michal Kulek (4.V), Anh Minh Mai (3.V), Tomáš Pácl (4.W), Vojtěch Resl (3.W), Tomáš 
Roztočil (3.W), Jiří Šolc (3.W), David Špelda (3.W) a Jakub Zakouřil (4.V). Doprovodil je 
prof. Slavík. 

16. března si Kateřina Žibřidová (4.W) vybojovala v okresním kole Olympiády v českém 
jazyce postup do krajského kola. 17. března obsadil Jan Šimbera (6.W) ve stejné soutěži pro 
střední školy pěkné druhé místo. 

17. března odjelo 26 studentů s prof. Forejtem a Bartoňovou-Dobenínovou na výměnný pobyt 
na gymnázium v Georgsmarienhütte v SRN. Do vlasti se vrátí 27. března. 

17. března vybojovala Han Ngoc Nguyenová (4.V) třetí místo v krajském kole Konverzační 
soutěže v anglickém jazyce, které se konalo v Hradci Králové. Studentku doprovodila prof. 



Novotná. Kristýna Hargitaiová (6.W) se v zemském kole soutěže v latině Certamen latinum 
v kategorii A umístila na 6.-7. příčce. Doprovodila ji prof. Nývltová. 

Ve dnech 18. - 24. března probíhala na škole institucionální inspekce. 

18. března se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Petr Šanovec (1.V) ve své kategorii 
zvítězil, Jakub Šmída (2.W) byl v kategorii pro 7. třídy třetí, Radim Kvirenc (4.V) čtvrtý a 
v kategorii pro střední školy jsme neměli konkurenci. Prvních pět míst obsadili naši studenti 
Jan Kosinka (2.B), Jan Staněk (4.A), Martin Jirman (8.V), Michal Kříž (8.V) a Lucie 
Gottwaldová (4.A). Šanovec, Kosinka a Staněk postoupili do krajského kola. Ve stejný den se 
utkali v okresním kole v basketbale kluci Jakub Zakouřil (4.V), Radim Kvirenc (4.V), Marek 
Bartoš (4.V), Jan Hrubý (4.V), Michal Kulek (4.V), Daniel Meduna (3.V), Dominik Regner 
(3.V), Martin Kůst (3.V), Michal Šimbera (3.V), Ladislav Tichý (3.V), Samuel Mareš (3.W), 
Vojtěch Resl (3.W), Jiří Šolc (3.W) a Tomáš Roztočil (3.W) pod vedením prof. Košvance a 
skončili pátí. 

19. března se naši studenti již tradičně zapojili do soutěže Matematický klokan. V kategorii 
Benjamín pro primu a sekundu obsadili první tři místa Václav Šimon (2.V), Michal Prokop 
(2.V) a Barbora Kubečková (2.V), v kategorii Kadet pro tercii a kvartu zvítězil Jan Hrubý 
(4.V) a o 2.-3. místo se dělili Michael Balcar (4.V) a Daniel Čejchan (3.W). V kategorii 
Junior pro 1.-2. ročník a kvintu a sextu byli na prvních třech místech Jakub Valtar (6.V), 
Matěj Správka (6.V), Radek Papež (6.V) a v kategorii Student pro 3.-4. ročník a septimu a 
oktávu zvítězil Jaroslav Stárek (4.A), druhý byl Vladimír Lambert (8.W) a třetí Petr Kočička 
(7.V). V okresním srovnání byli ve svých kategoriích Šimon druhý a Prokop třetí, Hrubý třetí, 
Valtar první a Správka třetí a Stárek první. 

19. března vybojovala Eva Richtrová (5.V) třetí místo v krajském kole Konverzační soutěže 
ve francouzštině v kategorii B1. Doprovázela ji prof. Havrdová, která byla zároveň i členkou 
poroty. 

20. března se několik studentů ekologického semináře podílelo na transferu obojživelníků 
v CHKO Broumovsko. Studenti Michael Balcar (4.V), Jan Hrubý (4.V), Jakub Zakouřil (4.V), 
Marek Bartoš (4.V), Květoslav Hájek (4.V), Martin Schwarz (4.V), Daniel Meduna (4.W), 
Dominik Regner (4.W), Tomáš Rozročil (4.W), David Špelda (4.W) a Ondřej Boroš (4.W) se 
utkali v krajském kole florbalového turnaje za doprovodu prof. Košvance. Vybojovali krásné 
3. místo 

23. března sehráli členové Malého Vinohradského divadla v aule dvakrát představení 
"Čapkovy povídky". Z našich studentů je zhlédli terciáni, septimáni a studenti 3. ročníku. 

24. března absolvovali studenti 4.V s prof. Nývtovou a G. Škodovou exkurzi do Malé 
pevnosti v Terezíně a do Prahy na prohlídku Národního divadla. 

24. března reprezentovali školu chlapci Jakub Nosek (4.A), Václav Zídka (8.V), 
Vratislav Vojnar (3.B), Jan Čimera (7.W), Tomáš Osoba (2.A), Václav Pich (5.V), Ondřej 
Nosek (1.A), Jakub Hubka (1.A) a Jan Pádr (1.A) za doprovodu prof. Košvance v Kostelci 
nad Orlicí v krajském kole ve volejbale. Zbylo na ně poslední páté místo. 



Ve dnech 25.-26. března vypracovávali maturanti testy společnosti Scio z obecných studijních 
předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického nebo německého jazyka v projektu 
Sonda Maturant po 11 letech. 

25. března zvítězily dívky Barbora Balcarová (2.W), Denisa Horníková (2.V), Tereza 
Hurdálková (1.W), Denisa Kolářová (1.W), Barbora Kubečková (2.V), Bára Machová (2.W), 
Nela Vítová (1.V) a Lenka Zikmundová (1.V) pod vedením prof. Rojtové v okresním kole 
v turnaji v basketbalu. Postoupily do krasjkého kola, které se koná 21. dubna v Nové Pace. 
V tento den doprovázela prof. G. Škodová studenty Matěje Fantu (4.W), Jana Hrubého (4.V) 
a Jakuba Zakouřila (4.V) do Hradce Králové na krajské kolo Matematické olympiády 
v kategorii Z9. Všichni skončili na děleném 6.-13. místě. 

27. března abslovovali studenti sexty a 2. ročníku informační schůzku s prof. Javůrkovou a 
Nývltovou k výběru volitelných předmětů na další školní rok. 

Ve dnech 27. - 29. března se konala krajská přehlídka amatérského divadla AUDIMAFOR 
2009 v Kosteci nad Orlicí. PreDRED (divadelní soubor současných studentů) postoupil na 
celostátní přehlídku divadla poezie Wolkerův Prostějov a celostátní přehlídku studentských 
divadel Mladá scéna Ústí nad Orlicí s inscenací "Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum" 
vytvořené na základě textů F. Kafky, D. I. Charmse a Ch. Morgensterna. J.S.T.E. Artyžok a 
DRED (sekce bývalých, současných i ne- studentů) postoupila na celostátní přehlídku 
alternativního divadla s inscenací "Dekalog: Kamtenpláč" a získala doporučení na 
Šrámkův Páísek a Wolkerův Prostějov s inscenací "Dekalog: Groch - Hrách". 

V sobotu 28. března vyrazil prof. Nosek se studenty semináře Anglická literatura do Prahy do 
Divadla Disk na představení Toma Stopparda "Pravý inspektor Hound". Před tím navštívili 
ještě v Rudolfinu výstavu Andyho Warhola. 

28. března soutěžili v krajském kole Chemické olympiády v kategorii D Anna Zikmundová 
(4.V) a Jan Štěpán (4.W). Zikmundová vybojovala páté místo a Štěpán deváté. 

1. dubna organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády 
v kategorii E a F. V kategorii E zvítězila Anna Zikmundová (4.V) a Matěj Fanta (4.W) 
vybojoval 3.-4. místo, mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Jiří Valášek (4.W), Kateřina 
Žibřidová (4.W), Marek Pitaš (4.W), jakub Zakouřil (4.V) a Lenka Malinová (4.V). 
V kategorii F zvítězila Karolína Pěčková (3.V), druhý byl Kirill Efimov (3.V), 3.-4. Michal 
Gábrle (3.V) a dalšími úspěšnými řešiteli se stali Daniel Čejchan (3.W), Adam Darebník 
(3.V), Daniel Meduna (3.V), Daniel Nývlt (3.W) a Martin Kůst (3.V). 

2. dubna se studenti sekundy, 1. ročníku a 8.V zúčastnili v aule koncertu tria J. A. Válka 
"Jaroslav Ježek" a studenti 2. a 3. ročníku a 8.V koncertu "Semafor". 

4. dubna proběhlo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii C. Školního kola se 
zúčastnili Jan Šimbera (6.W), Andrea Sodomková (6.V), Adéla Tomášová (6.V), Kamila 
Fišerová (2.A), Miloš Cvejn (2.B) a Ondřej Míl (5.W). Na základě výsledků školního kola 
byli do krajského kola pozváni Sodomková a Šimbera. Šimbera zvítězil a Sodomková 
obsadila 4. místo. 

6. dubna začaly maturitní zkoušky písemnou prací z českého jazyka. 



7. dubna vyjeli na literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 8.V s prof. Dvořáčkovou a 
Sršňovou a o den později podnikli stejnou exkurzi studenti 8.W s prof. Venclíkovou a 
Štegerovou. Ti zhlédli v Národním divadle hru "Cyrano z Bergeracu". 

7. dubna doprovázel prof. Brát studenty do krajského kola Matematické olympiády 
v kategorii C a B. V kategorii C nás reprezentovali Otakar Pšenička (5.V) a Štěpán Landa 
(5.V) a v kategorii B Jan Šimbera (6.W), který jako úspěšný řešitel vybojoval 5.-6. 
místo, Petra Hájková (6.V) a Jakub Valtar (6.V). 

8. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z6 Lenka Zikmundová 
(1.V) zvítězila, Lucie Havlíčková (1.W) byla 3.-5. a dalšími řešiteli byli ještě Petr Šanovec 
(1.V) a Jan Jirman (1.W). V kategorii Z7 vybojoval 2.-3. místo Štěpán Štěpán (2.V), ač 
nedosáhl na úspěšného řešitele, dalšími řešiteli byli Michal Prokop (2.V), Zuzana Vaňková 
(2.V) a Anežka Batěčková (2.W). V kategorii Z8 se mezi úspěšné řešitele probojovala 
Barbora Šourková (3.W) 3. místem, dalšími řešitel i byli Daniel Nývlt (3.W) a Daniela 
Prokešová (3.W). Soutěžící doprovázel prof. Klemenc. 

Ve dnech 9.-10. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

14. dubna doprovázela prof. Slavíková studenty na krajské kolo Zeměpisné olympiády. 
V kategorii A získal Petr Šanovec (1.V) velmi pěkné druhé místo a postoupil do 
republikového finále. V kategorii D nás reprezentovali Jan Kosinka (2.B) a Jan Staněk (4.A). 
V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 

16. dubna vypracovávali žáci 4.V a 4.W testy z českého jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů v rámci Přijímacích zkoušek na nečisto. V odpoledních hodinách se 
konaly třídní schůzky. 

16. dubna navštívili hvězdárnu v Úpici studenti 8.V a 4.B s prof. Sršňovou a Polákem, 17. 
dubna pak studenti 8.W a 4.A s prof. Brátem a Klemencem. 

17. dubna doprovázel prof. Slavík studenty do krajského kola Biologické olympiády 
v kategorii B. Úspěšnými řešiteli se stali Jan Kosinka (2.B), obsadil 6. místo a Alena 
Dostálová (6.V), 8. místo. Štěstí pokoušeli ještě Petr Čečetka (1.A), Petra Nocarová (1.A) a 
Barbora Hrabčuková (5.V). 

20. dubna reprezentovaly školu v okrskovém kole ve volejbale dívky Jana Brátová (3.V), 
Šárka Čmelíková (3.V), Dominika Doležalová (3.V), Johana Joudalová (3.W), Barbora 
Kubečková (2.V), Eliška Richterová (3.V), Markéta Slavíková (4.V) a Veronika Šimková 
(3.W). Vybojovaly 3. místo a doprovázela je prof. Slavíková. Žáci dramatické výchovy 
z primy a sekundy zhlédli v doprovodu prof. Dvořáčkové a Šrekové v Klicperově divadle 
v Hradci Králové představení "Princ a chuďas". 

21. dubna navštívili Muzeum drahých kamenů v Nové Pace studenti kvarty s prof. 
Jaroušovou, Slavíkem a Slavíkovou. V Nové Pace rovněž reprezentovaly školu dívky Barbora 
Balcarová (2.W), Denisa Horníková (2.V), Tereza Hurdálková (1.W), Denisa Kolářová (1.W), 
Bára Kubečková (2.V), Bára Machová (2.W), Gabriela Ungrová (2.W), Nela Vítová (1.V) a 
Lenka Zikmundová (1.V) v basketbale za doprovodu prof. Rojtové. Vybojovaly 3. místo. 4.B 
s prof. Zikmundovou navštívili náchodský pivovar. Další soutěží, která se pořádala tento den 
byla Olympiáda v českém jazyce, kam naše studenty doprovodila prof. Šreková. 



Ve dnech 22. a 24. dubna se konalo 1. kolo přijímacích zkoušek do osmiletého i čtyřletého 
studia. Vzhledem k tomu, že byly změněny podmínky přijímacího řízení (uchazeči podávali 
tři přihlášky a 1. kolo probíhalo ve dvou termínech), jsme v tomto roce jsme využili testy 
společnosti Scio. Ze 144 uchazečů do čtyřletého gymnázia a z 90 do osmiletého jsme přijali 
po 60 žácích do obou typů studia. 22. dubna vyhlásil ředitel ředitelské volno pro studenty 
vyššího gymnázia a 24. dubna pro studenty 3. ročníku a septimy. 22. dubna vyrazili na 
exkurzi na Hvězdu a Dobrošov žáci 1.V s prof. Klemencem a G. Škodovou a žáci sekundy do 
Pekla s prof. Poutníkem, Ježkem, Vrátilovou a Bartoňovou-Dobenínovou. Žáci 1.W 
připravovali s prof. Dvořáčkovou na zahradě Déčka tématický den. Pro tercii a kvartu 
uspořádal prof. Košvanec v aule besedu "Patagonie" s Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem. 
24. dubna se s nimi uskutečnila druhá beseda, tentokrát pro primu a sekundu s názvem 
"Z útulku až k moři". 24. dubna navštívili studenti 4.W s prof. Havlíčkovou na náchodském 
zámku chovatele medvědů a seznámili se s chovem medvědů Ludvíka a Dáši. Tato exkurze 
byla výsledkem podzimní sbírky padesátníků, kterou uspořádali žáci 4.W jejíž výtěžek 
věnovali na chov medvědů. 

23. dubna se naši studenti utkali v okresním kole Pythagoriády. V kategorii pro primu dosáhl 
nejlepšího výsledku Jiří Rýdl (1.W), obsadil 4.-6. místo, dalšími soutěžícími byli Ondřej 
Maršík (1.V) a Martina Zelená (1.W).  V kategorii pro sekundu obsadila Barbora Balcarová 
(2.W) 1.-3. místo a o štěstí se pokoušeli ještě Vojtěch Hruša (2.W) a Andrea Fiedlerová 
(2.W). 

24. dubna doprovodil prof. Polák studenty na krajské kolo Fyzikální olympiády. V kategorii B 
soutěžili Petr Kočička (7.V), Ondřej Chrenko (3.A), Ondřej Vydra (7.V) a Gabriel Macek 
(7.V), Kočička zvítězil, Chrenko byl druhý a oba studenti byli jedinými úspěšnými řešiteli 
tohoto kola ze všech zúčastněných škol. V kategorii C obsadili první tři místa naši studenti 
v tomto pořadí: Jan Šimbera (6.W), Jakub Valtar (6.V) a Radek Papež (6.V), soutěžila ještě 
Petra Hájková (6.V). V kategorii D jsme měli 7 reprezentantů. Mezi úspěšné řešitele se 
zařadili Šimon Macek (5.W) - 5. místo, Ondřej Míl (5.W) - 6. místo, Petr Rýgr (5.W), Otakar 
Pšenička (5.V), Štěpán Landa (5.V) a Matěj Vydra (5.V), soutěžil také Radim Darebník 
(5.W). 

27. dubna navštívili studenti 5.W a 1.A s prof. Polákem, Zikmundovou a Ježkem hvězdárnu 
v Hradci Králové. Tamtéž se vydali 28. dubna studenti 5.V a 1.B s prof. Brátem, Klemencem 
a Košvancem. 

29. dubna si udělali jednodenní školní výlet žáci 1.W s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou. 
V Praze v Divadle Komedie zhlédli představení pro školy "Alenka v kraji divů" a navštívili 
Muzeum Karlova mostu. Prohlídka byla spojena s projížďkou po Vltavě. K 1.W se přidalo 
ještě několik studentek dramatické výchovy ze sekundy. 

29. dubna navštívili studenti 6.V s prof. Brátem a Klemencem Expozici páry ve výtopně 
v Jaroměři. 

29. dubna proběhlo také několik soutěží. Jednou z nich byla přírodovědná soutěž Zlatý list, 
kam doprovázel naše studenty prof. Ježek. Žáci postavili 4 družstva: 1.V - Kateřina Zítková, 
Jana Pinkasová, Magdaléna Kynčlová, 1.V - Ester Hanušová, Julie Minaříková, Anna 
Sergejko, 3.W - Daniela Prokešová, Sára Hanušová, Samuel Mareš, 4.V - Markéta Slavíková, 
Jan Hrubý, Květoslav Hájek. V Hradci Králové se konalo veřejné krajské kolo vědomostní 
geografické soutěže Eurorebus 2009, do nějž byly pozvány třídy, které úspěšně prošly 



systémem korespondenčních škol. Do celostátního kola, které proběhne 12. června v Praze, 
postoupilo družstvo 1.A ve složení Jan Hak, Jakub Vítek a Matěj Dubovský a družstvo 2.V ve 
složení Michal Prokop, Michal Matyska a Markéta Škaldová. Za jednotlivce postoupili Jan 
Hak (1.A) a Lukáš Cohorna (3.B). Na zeměpisnou soutěž studenty doprovázeli prof. Divišek a 
Slavíková. Poslední soutěží tohoto dne bylo krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii E, 
kam studenty doprovodila prof. G. Škodová. Anna Zikmundová (4.V) byla 2-3., Matěj Fanta 
(4.W) byl čtvrtý, Jakub Zakouřil (4.V) 7.-8., všichni se stali úspěšnými řešiteli, a dalšími 
soutěžícími byli ještě Jiří Valášek (4.W), Kateřina Žibřidová (4.W) a Marek Pitaš (4.W). 

30. dubna se studenti dějepisného semináře zúčastnili přednášky PhDr. Jany Hofmanové na 
téma "Antisemitismus, holocaust". 

Ve dnech 3.-6. května vyrazili na školní výlet do Jeseníků na Žďárský potok žáci 3.V s prof. 
Š. Škodovou a Mičíkovou. 

4. května se někteří studenti zúčastnili v rámci studentského festivalu Náchodská Prima 
sezóna soutěžních divadelních představení. Maturanti zhlédli představení "S vyloučením 
veřejnosti", sekundáni, sextáni a studenti 2. ročníku "Kytici" a primáni a kvartáni "Jak se dělá 
divadlo". 5. května vystoupil na festivalu divadelní soubor PreDRED s inscenací "Krátký 
proces s Jelizavetou Bim Bam Bum" a 6. května soubor Skřivánci spolu s orlickokosteleckým 
sborem Kvítek. 

5. května navštívili studenti 4.B s prof. Štegerovou a Vrátilovou v Praze Památník 
heydrichiády a Židovské město. Studenti 4.A se vydali s prof. Šrekovou Po stopách Zbabělců 
Josefa Škvoreckého. Žáci 1.A a 5.W vyjeli s prof. Jaroušovou, Ježkem a Rojtovou do ZOO a 
botanické zahrady v Liberci. 

6. května probíhalo na naší škole testování PISA, jež je projektem Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Do testování bylo náhodně vybráno 35 studentů 
kvarty a kvinty. Výsledky testů budou použity pro mezinárodní srovnávání úrovně 
vzdělávání, do nějž je zapojeno 68 zemí celého světa. Na Expozici páry do výtopny 
v Jaroměři se vydali studenti 6.W s prof. Sršňovou a Víchem. Sekundáni se činili na 
tématickém dni nazvaném Ekosystémy. Hlavními garanty tématického dne byli prof. Divišek 
a Rojtová. 

7. května navštívili výtopnu v Jaroměři studenti 2.B s prof. G. Škodovou a Polákem. Třídy 
4.A a 4.B se rozloučily se studiem svým posledním zvoněním a v odpoledních hodinách se 
konala klasifikační pedagogická rada pro tyto dvě třídy. 

11. května navštívíli ZOO a botanickou zahradu v Liberci studenti 5.V a 1.B s prof. 
Jaroušovou, Košvancem a Matěnovou. 

12. května byli na exkurzi v pivovaru studenti 8.V s prof. Zikmundovou a Sršňovou. 

13. května se 20 studentů opět zapojilo do dobročinné sbírky Květinový den, kterou pořádá 
Liga proti rakovině. Prof. Slavík doprovázel Kateřinu Žibřidovou (4.W) do krajského kola 
Biologické olympiády kategorie C. Umístila se na 30. pozici.  



14. května prošli Po stopách Zbabělců Josefa Škvoreckého studenti 8.V s prof. Dvořáčkovou. 
V odpoledních hodinách proběhla klasifikační pedagogická rada pro třídy 8.V a 8.W. 15. 
května se studenti těchto tříd pobavili spolu se všemi žáky školy na svém posledním zvonění. 

15. května se do výtopny v Jaroměři na Expozici páry vydali studenti 2.A s prof. G. Škodovou 
a Polákem. 

Ve dnech 18.-21. května maturovali studenti 4.A a 4.B. Předsedkyní maturitní komise ve 4.A 
byla jmenována paní Ing. Ilse Týfová z Gymnázia Trutnov a ve 4.B paní Květoslava 
Strašilová z Gymnázia Broumov. Ve dnech 25.-28. května maturovali studenti 8.V a 8.W. 
V 8.V dohlížela na řádný průběh maturity předsedkyně Mgr. Magdaléna Hanuschová 
z Gymnázia Broumov a v 8.W Mgr. Kamila Matejíková z Gymnázia Úpice. Slavnostní 
předávání vysvědčení se konalo v aule pro 4. ročník 22. května a pro oktávu 29. května. 

18. května se všichni studenti kromě maturantů zúčastnili v kině Vesmír projekce společnosti 
Media Pro "Indie - královna orientu". 

Přednášku o výměnných pobytech a možnostech studia na partnerské škole 
v Georgsmarienhütte uspořádal prof. Forejt spolu s absolventkami ročního studia v SRN 19. 
května pro kvintu a 1. ročník a 21. května pro sextu a 2. ročník. 

21. května se žáci 2.W, 3.W a 4.V zúčastnili v kostele sv. Vavřince pořadu "O píšťalových 
varhanách". 21. května uspořádal prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální 
olympiády kategorie G. Naši studenti obsadili prvních osm míst v tomto pořadí: Štěpán 
Štěpán (2.V), Zuzana Vaňková (2.V), Filip Horák (2.W), Vojtěch Hruša (2.W), Tomáš Košek 
(2.W) a Martin Petřík (2.W), Barbora Balcarová (2.W), Václav Šimon (2.V).  

Ve dnech 24.-27. května trávili v Jeseníkách na Žďárském potoce školní výlet studenti 4.W 
s prof. Havlíčkovou a Barkou. 

25. května podnikli exkurzi "Ráj na Orlici" žáci 1.V s prof. Bubákovou a Slavíkem a 29. 
května botanickou vycházku do okolí studenti 6.V s prof. Slavíkem. 29. května si žáci 1.W 
s prof. Dvořáčkovou a Mičíkovou na generálce secvičili program na tématický den. 

25. května začala série cyklistických kurzů. Jako první vyjeli studenti 7.W s prof. Zikmundem 
a Javůrkem, 1. června je střídali studenti 3.B s prof. Diviškem, Macurou a Javůrkovou, 8. 
června 3.A s prof. Zikmundem, Rojtovou a G. Škodovou a 15. června studenti 7.V s prof. 
Slavíkem, Pavlíkem a Zikmundovou. 

26. května reprezentovali školu atleti z nižšího gymnázia v okresním kole Poháru Rozhlasu 
v Novém Městě nad Metují. Mladší žákyně Lenka Zikmundová (1.V), Nela Vítová (1.V), 
Klára Matysková (1.V), Denis Kolářová (1.W), Tereza Hurdálková (1.W), Lucie Havlíčková 
(1.W), Denisa Horníková (2.V), Kristýna Vaňková (2.V) a Barbora Kubečková (2.V) a mladší 
žáci Tomáš Matyska (2.V), Jindřich Brzobohatý (2.V), Pavel Pich (2.V), Daniel Dědek (2.W), 
Daniel Koch (2.W), Aleš Král (2.W) a Vojtěch Bílek (2.W) zvítězili a postoupili do krajského 
kola. Starší žákyně Eliška Richtrová (3.V), Šárka Čmelíková (3.V), Veronika Šimková (3.W), 
Daniela Štěpánková (3.W), Johana Joudalová (3.W), Anna Zikmundová (4.V), Markéta 
Slavíková (4.V) a Lenka Malinová (4.V) obsadili 5. příčku a starší žáci Tomáš Roztočil 
(3.W), Vojtěch Resl (3.W), Jiří Šolc (3.W), Jakub Zakouřil (4.V), Radim Kvirenc (4.V) a 
Šimon Král (4.V) skončili čtvrtí. Doprovázeli je prof. Slavík a Divišek. Krajské kolo proběhlo 



2. června. Mladší žákyně (Kubečková, Vaňková, Matysková, Kolářová, Vítová, Čejpová 
Markéta (2.V), Havlíčková, Horníková, Hurdálková, Zikmundová) vybojovaly 5. místo; 
Kolářová zvítězila v běhu na 600 m a Kubečková byla druhá v běhu na 60 m. Mladší žáci 
(Brzobohatý, Pich, Matyska, Koch, Dědek, Bílek, Král, Halda Jan (2.W)) byli čtvrtí; Halda 
zvítězil v hodu míčkem a Dědek byl 2. ve skoku vysokém. V krajském kole doprovázeli atlety 
prof. Slavík a Košvanec. 

28. května reprezentovali školu žáci 1.W a 3.V školu v republikovém finále soutěže 
Technoplaneta, které se konalo v Praze. Doprovázela je prof. Jaroušová. 

Ve dnech 31. května - 3. června sjížděli Vltavu na školním výletě studenti 2.B s prof. 
Slavíkovou, Rojtovou a Víchem. 

Žáci 1.W byli 1. června na exkurzi "Ráj na Orlici" s prof. Bubákovou a Jaroušovou. 2. června 
absolvovali primáni tématický den "Lidé a zvířata" a 3. června tématický den "Den v antice". 

2. června byli na exkurzi v Praze studenti 6.V s prof. Forejtem a Štegerovou. Navštívili 
Pražský hrad a zhlédli v divadle představení "Anna Karenina". 

24 studentů francouzštiny s prof. Havrdovou bylo ve dnech 3.-9. června na zájezdě po jižní 
Francii. 

4. června navštívili Pražský hrad studenti 2.V, 3.V a 3.W s prof. Poutníkem, Burdou, Š. 
Škodovou, Mičíkovou, Košvancem a Šrekovou. V Národním divadle zhlédli představení 
"Babička". 

5. června se konala na novoměstském zámku vernisáž výstavy prací členů školního 
fotokroužku, který pracuje pod vedením prof. Forejta. Prof Forejt se také letos s prof. 
Preclíkem postarali o fotografování třídních kolektivů. 

Na školním výletě v Olomouci byli ve dnech 8.-10. června studenti 3.W s prof. Košvancem a 
Bartoňovou-Dobenínovou. Ve Svratouchu u Hlinska byli ve dnech 9.-13. června studenti 1.A 
s prof. Forejtem a Javůrkovou a Vltavu sjížděli ve dnech 9.-12. června studenti 6.W s prof. 
Slavíkem a Víchem. V Peci pod Sněžkou trávili výlet ve dnech 10.-12. června studenti 
5.V s prof. Brátem a Burdou a 1.V s prof. Klemencem a Barkou. 

8. června byli na exkurzi v galvanizovně v Červeném Kostelci studenti 2.B r prof. 
Zikmundovou a Klemencem. 9. června navštívili centrum experimentální archeologie ve 
Všestarech žáci sekundy s prof. Macurou, Poutníkem, Vrátilovou, Fišerovou a Štegerovou. 
10. června se konal pro sekundány tématický den "Život ve středověkém městě". 11. června 
navštívili Národní muzeum a Vyšehrad v Praze studenti 1.B s prof. Šrekovou a Mičíkovou, 
v divadle V Dlouhé zhlédli Goldoniho hru "Lhář". 

Ve dnech 11.-20. června jsme na škole a v rodinách hostili žáky a učitele z turecké Osmanie. 
Věnovaly se jim hlavně prof. Jirková a Bartoňová-Dobenínová. 19. června se zúčastnili 
všichni studenti kromě primánů a sekundánů v aule prezentace o Turecku. 

12. června se konalo celostátní veřejné kolo vědomostní soutěže Eurorebus v Kongresovém 
paláci v Praze. V kategorii školních tříd reprezentovali naši školu Markéta Škaldová, Michal 
Prokop a Michal Matyska ze 2.W. V kategorii jednotlivců se utkali Petr Šanovec (1.V), Lukáš 



Cohorna (3.B) a Vendula Zlobická (3.B). Nezískali žádné přední umístění, ale určitě si 
odnesli cennou zkušenost. Mezi školami jsme obsadili 58. místo mezi více než dvěma sty 
registrovaných škol. Do celostátního finále doprovázel studenty prof. Divišek. 

13.-17. června byli na školním výletě v Teplicích nad Metují studenti 1.B s prof. Matěnovou a 
Košvancem. Opět na Vltavě trávili výlet ve dnech 16.-19. června studenti 6.V s prof. 
Preclíkem, Víchem a Ježkem. 

17. června vyslechli všichni studenti v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert ZUŠ 
v Náchodě "Beatles". V odpoledních hodinách se v aule konalo pro veřejnost vystoupení žáků 
dramatické výchovy s pohádkou "Čert a švec" a žáků 1.W s ukázkami z tématického dne 
"Den v antice". Vše se studenty nacvičila prof. Dvořáčková. 19. června zhlédli v aule studenti 
tercie a kvarty představení "Divadelní učebnice". 

Na exkurzi v Ratibořicích byli 17. června studenti 6.W s prof. Š. Škodovou a Forejtem, 23 
června studenti 6.V s prof. Forejtem a Barkou, 24. června studenti 3.V s prof. Š. Škodovou a 
Mičíkovou a 26. června studenti 2.B s prof. Forejtem a Venclíkovou. Hronov navštívili 19. 
června studenti 7.W s prof. Nývltovou. 

18. června si prohlédli Národní muzeum a Vyšehrad v Praze studenti 5.V a 5.W s prof. 
Nývltovou a Polákem, večer zhlédli v divadle V Dlouhé inscenaci dramatu Calderona de la 
Barcy "Lékař své cti". 

19. června reprezentovali školu v Hradci Králové ve florbalovém turnaji ERREA CUP 09 
chlapci Lukáš Hornych (8.V), Martin Jirman (8.V), Michal Jánský (8.V), Matěj Zelený (4.A), 
Antonín Ansorge (4.A), Jan Matyska (5.W), Tomáš Závojko (6.W), Jan Pádr (1.A) a Josef 
Voborník (5.V) a vybojovali krásné 2. místo. Doprovázel je prof. Zikmund. 

22.-24. června sjížděli Sázavu studenti 4.V s prof. Nývltovou, Rojtovou a Zikmundem, 
studenti 2.V byli s prof. Poutníkem a Burdou na výletě v České Metuji, studenti 2.A s prof. 
Štegerovou a G. Škodovou v Litomyšli a studenti 5.W s prof. Polákem a Klemencem ve 
Studené Vodě u Božanova. Studenti 1.W s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou navštívili ve 
dnech 23.-24. června kladské pomezí v Polsku. 

22. června zhlédli provoz galvanizovny v Červeném Kostelci studenti 3.W s prof. Karáskovou 
a Košvancem, 25. června pak studenti 3.V s prof. Zikmundovou a Klemencem. 23. června 
navštívili studenti 3.V s prof. Matěnovou a Vrátilovou vazební věznici v Hradci Králové a 
studenti 7.W s prof. Havlíčkovou podnik Polyplasty v Jaroměři. Galerii výtvarného umění a 
festival regionálních divadel navštívili studenti 3.B s prof. Macurou a Mičíkovou 23. června. 
24. června absolvovali exkurzi do Terezína a na Říp studenti 4.W s prof. Šrekovou a Macurou 
a v Národním divadle zhlédli hru "Cyrano z Bergeracu". Na botanické vycházce byli s prof. 
Jaroušovou studenti 1.A a za místními pověstmi do Dědova a okolí cestovali studenti 2.W 
s prof. Vrátilovou a Havlíčkovou. 25. června byli na výletě v Pekle studenti 2.W s prof. 
Vrátilovou a Bartoňovou-Dobenínovou a postopách války roku 1866 se vydali studenti 3.W 
s prof. Macurou a Novotnou. Malé Svatoňovice navštívili 25. června studenti 4.W s prof. 
Šrekovou a Havlíčkovou a 26. června studenti 7.V s prof. Šrekovou, studenti 4.V s prof. 
Nývltovou a Ježkem a studenti 3.B s prof. Macurou. 26. června se vydali na zoologickou 
terénní vycházku studenti 6.V s prof. Slavíkem. 

25. června se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada. 



29. června proběhl na stadionu na Hamrech sportovní den pro studenty primy až tercie. Děti 
se utkaly v malé kopané, vybíjené a softbalu. Studenti 6.V byli na matematické šifrovací 
vycházce s prof. Preclíkem a Barkou, žáci 4.V šli s prof. Nývltovou po stopách 
"Sedmiramenného svícnu", na exkurzi do Hronova vyjeli studenti 3.A s prof. Vrátilovou a G. 
Škodovou, ve Studánce u Vernéřovic trávili den studenti 6.W s prof. Víchem, na terénní 
exkurzi po okolí se vydali třídy 5.V s prof. Brátem, 7.W s prof. Javůrkem, 4.W s prof. 
Havlíčkovou a Šrekovou a postopách války 1866 se vydali studenti 3.B s prof. Macurou a 
Ježkem. 

29. června se zaměstnanci školy rozloučili na neformálním odpoledním setkání se školním 
rokem a závěrečná provozní porada proběhla 30.června po vydání vysvědčení. 

zapsala Martina Javůrková 


