
Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2010-11 

Školní rok začal pro pedagogy 30. srpna. Na úvodní poradě přivítali po návratu z mateřské 
dovolené kolegyně Hanu Misarovou a Janu Olšanovou. 

Ve dnech 30.-31. srpna konali čtyři studenti opravnou zkoušku, jeden ze dvou předmětů, a 
všichni uspěli. Opravné zkoušky byly z německého jazyka, francouzského jazyka, 
španělského jazyka, dějepisu a zeměpisu. 

Pro studenty začal rok tradičně 1. září projevem ministra školství Mgr. Josefa Dobeše, 
školním rozhlasem přivítal studenty ředitel školy Pavel Škoda a ve třídách třídní profesoři. Od 
2. září se vyučovalo podle pravidelného rozvrhu hodin. 

3. září se sekundáni, terciáni a studenti 5.W v aule účastnili prezentace o výměnném pobytu 
v Turecku, který proběhl v červnu. Organizace se zhostily prof. Jirková a Krákorová. 

4. září se vdala kolegyně Martina Novotná a přijala nové příjmení Maršíková. 

Dny 6.-8. září trávili studenti 2.A na školním výletě v Adršpašských skalách s prof. Pavlíkem 
a Víchem. Termín byl posunut z konce loňského školního roku na září z organizačních 
důvodů. 

Nově příchozí studenti měli možnost se v rámci svých tříd lépe poznat na primárně-
preventivních pobytech. V Českém Šumburku byli ve dnech 6.-8. září studenti 1.B s prof. 
Macurou a Rojtovou, v Ruzyni u Tanvaldu ve dnech 13.-15. září studenti 1.A s prof. 
Š. Škodovou a Víchem, v Janovičkách ve dnech 27.-29. září studenti 1.V s prof. Košvancem a 
Felklovou a rovněž v Janovičkách ve dnech 29. září - 1. října studenti 1.W s prof. 
G. Škodovou a Diviškem. 

7. září byli na exkurzi v archeologickém centru v Uhřínově studenti tercie s prof. 
Dvořáčkovou a Kolářskou. 10. září zhlédli studenti 2.W, 3.W a dramatické výchovy v České 
Skalici vystoupení Evy Hruškové a Jana Potměšila "Staré pověsti české". Studenty 
doprovázeli prof. Dvořáčková a Chmelík. 

Dny od 11. do 19. září trávili členové Sborečku v Anglii ve Warringtonu a okolí na 
koncertním zájezdu. Kromě sbormistra Ing. Vlastimila Čejpa vykonávali pedagogický dozor 
prof. Krákorová a Macura. 

13. září byl náhradním maturitním termínem pro jednu studentku a opravným maturitním 
termínem pro tři studenty. Všichni v zářijovém termínu uspěli. 

13. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.A a 3.B s prof. Jaroušovou a 
Matěnovou, studenti 7.V a 7.W se do ZOO vypravili 15. září s prof. Jaroušovou a Rojtovou a 
studenti 3.V a 3.W 16. září s prof. Beránkovou, Barkou a Klemencem. 

13. září prodávalo 20 studentů v ulicích města srdíčka s logem sluníčka v minimální hodnotě 
20,- Kč. Sbírku pořádalo již tradičně občanské sdružení Život dětem a výtěžek půjde na nákup 
přístrojové a zdravotnické techniky pro dětská oddělení nemocnic v ČR. 



Ve dnech 14.-15. září poskytl ředitel školy studentům posledního ročníku informace o státní 
maturitě. Podobná informační schůzka pro učitele proběhla 16. září. 

15. září měli studenti primy tématický den Lidé a zvířata. Organizátorem byl prof. Ježek, 
pedagogický dozor vykonávali prof. Košvanec a G. Škodová. 

Ve dnech 20.-23. září probíhalo srovnávací testování společnosti Scio pro studenty 
maturitního ročníku nazvané Vektor. Testy byly sestaveny z obecných studijních 
předpokladů, českého, anglického a německého jazyka, matematiky, informatiky a výpočetní 
techniky, společenskovědního základu a přírodovědného základu. Studentům by měl ukázat 
nejen jak jsou na tom v porovnání se studenty jiných gymnázií v republice, ale i jaký pokrok 
udělali oni sami v průběhu čtyř let. Před čtyřmi lety totiž prošli tímto testováním poprvé. 

22. září doprovodili prof. Rojtová a Divišek atlety na závody. Družstvo chlapců ve složení 
Arnold Heinzel (7.V), Michal Kopecký (6.W), Filip Kovář (4.B), Daniel Matěna (7.W), Filip 
Mertlík (7.W), Ondřej Nosek (3.A), Vojtěch Resl (5.W), Zdeněk Rozinek (1.B), Tomáš 
Roztočil (5.W) a Jakub Zakouřil (6.V) skončilo na druhém místě. Družstvo dívek ve složení 
Kateřina Hanušová (1.B), Alena Henclová (2.B), Barbora Hrubá (4.B), Kristýna Janušová 
(1.B), Klára Jelínková (1.A), Šárka Jirásková (1.B), Kristýna Loudová (8.V), Lenka Malinová 
(6.V), Klára Nešetřilová (8.W), Pavla Rousková (7.V), Nikola Thérová (8.V), Dominika 
Vejpravová (4.A) a Ludmila Vlčková (3.A) bez problémů zvítězilo a zajistilo si postup do 
krajského kola. V krajském kole nahradila Malinovou Anna Zikmundová (6.V). To se konalo 
30. září ve Dvoře Králové nad Labem a dívky si zde pod vedením prof. Rojtové opět zajistily 
postup, tentokrát do republikového finále. Účast v něm byla ztížena zároveň probíhající 
generálkou na státní maturitní zkoušku. Přesto se dívkám podařilo ve dnech 11.-12. října 
v Břeclavi vybojovat 3. místo. O úspěch v republikovém kole se zasloužily Loudová, 
Hanušová, Rousková, Vlčková, Vejpravová, Jelínková, Nešetřilová, Thérová a Jirásková a 
vedoucí prof. Rojtová. 24. září navštívili Kuks studenti 3. ročníku a septimy s prof. Forejtem, 
Macurou, Mičíkovou, Nývltovou a Štegerovou. 

27. září zhlédli v aule školy studenti kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku představení školního 
divadelního souboru DREJG "Romeo a Julie (ztraceni v překladech)". 

Ve dnech 29. září až 8. října jsem hostili studenty z partnerského gymnázia 
v Georgsmarienhütte v SRN. Organizátorky prof. Fišerová a Š. Škodová pro ně připravily 
opět bohatý program, v němž byly osvědčené výlety (např. do Prahy, Liberce, do 
Adšpašských skal), ale i novinky, jako návštěva německého divadelního představení 
v Pardubicích. 

1. října předala výchovná poradkyně prof. Nývltová studentům posledního ročníku informace 
k podávání přihlášek na VŠ. 

5. října se studenti septimy a 3. ročníku zúčastnili v aule přednášky sinoložky a tlumočnice 
z čínštiny Zuzany Ježkové "Čína - Říše středu". 

7. října doprovodili prof. Slavíková a Zikmund studenty na okresní kolo v přespolním běhu 
družstev. Zvítězilo družstvo dívek (Karolína Bílková (2.V), Viktorie Hanušová (2.W), Julie 
Hrušová (1.W), Julie Joudalová (2.V), Jana Michelčíková (2.W), Tereza Stehlíková (2.W), 
Tereza Škodová (1.W)) i chlapců primy a sekundy (Martin Blahota (2.W), Jan Hejzlar (2.V), 
Ondřej Hušek (2.W), Lukáš Kligl (2.V), Martin Kováčik (2.W), Tomáš Matoulek (2.W), 



Pavel Urban (2.V)). První byli i studenti vyššího gymnázia, dívky soutěžily ve složení Zuzana 
Boháčová (2.B), Alena Henclová (2.B), Klára Jelínková (1.A), Šárka Jirásková (1.B), Martina 
Sychrovská (3.B), Anna Zikmundová (6.V) a chlapci v sestavě Miloš Cvejn (4.B), Dominik 
Fečo (3.B), Michal Kopecký (6.W), Zdeněk Rozinek (1.B), Michal Žák (4.A). Stříbrnou 
medaili zaběhly dívky Lucie Havlíčková (3.W), Tereza Hurdálková (3.W), Kateřina Novotná 
(3.W), Nela Vítová (3.V) a Kateřina Volhejnová (3.V) a bramborová medaile (4. místo) 
zůstala na chlapce Jindřicha Brzobohatého (4.V), Aleše Krále (4.W), Pavla Nováka (4.V), 
Pavla Picha (4.V), Matěje Švába (4.W) a Štěpána Štěpána (4.V). Družstva z 1. a 2. místa 
postoupila do krajského kola, které se konalo 14. října.  

Od 11. října platil nový rozvrh. Prof. Pavlíčková se ocitla v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti a místo ní nastoupila Kateřina Frimlová. V důsledku personálních změn došlo i 
ke změnám v úvazcích učitelů. 

Ve dnech 11. až 14. října probíhala generálka na státní maturitní zkoušku nazvaná MAG´10. 
Studenti prošli didaktickými testy a písemnými pracemi z českého jazyka a literatury, 
z anglického, německého, francouzského a španělského jazyka a z matematiky. O výsledcích 
budou informováni před termínem podávání přihlášek k "ostré" maturitě. Všichni zúčastnění 
si vyzkoušeli logistiku kolem státní maturity. 

13. října se konala další veřejná sbírka, které se účastnili naši studenti, Bílá pastelka. Pořádá ji 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Tyfloservis. 

14. října se uskutečnilo krajské kolo v přespolním běhu družstev. Po velmi úspěšném 
okresním kole (postoupilo 5 našich družstev ze 6), které proběhlo 7. října, byli naši studenti 
na tratích hodně vidět. Nejlépe si vedli středoškoláci, obě družstva skončila na 2. místě. Za 
dívky běžely Zuzana Boháčová (2.B), Alena Henclová (2.B), Šárka Jirásková (1.B) a Anna 
Zikmundová (6.V) a v družstvu chlapců zabojovali Miloš Cvejn (4.B), Dominik Fečo (3.B), 
Luboš Koblása (2.B), Michal Kopecký (6.W), Zdeněk Rozinek (1.B) a Matěj Ungr (2.B). 
Družstvo mladších dívek ve složení Karolina Bílková (2.V), Viktorie Hanušová (2.W), Julie 
Joudalová (2.V), Jana Michelčíková (2.W), Tereza Stehlíková (2.W) a Tereza Škodová (1.W) 
vybojovalo třetí místo, starší děvčata Lucie Havlíčková (3.W), Klára Matysková (3.V), 
Kateřina Novotná (3.W), Nela Vítová (3.V) a Kateřina Volhejnová (3.V) byla čtvrtá a mladší 
chlapci Martin Blahota (2.W), Ondřej Hušek (2.W), Lukáš Kligl (2.V), Martin Kováčik 
(2.W), Tomáš Matoulek (2.W) a Pavel Urban (2.V) pátí. Do krajského kola studenty 
doprovázeli prof.  Divišek a Zikmund. 

15. a 16. října byla na gymnáziu volební místnost pro komunální volby. 

15. října absolvovali studenti 3. ročníku v aule přednášku Michala Vlčka o Sýrii a Jordánsku. 

18. října byli primáni na exkurzi v archeologickém středisku ve Všestarech a v planetáriu 
v Hradci Králové za doprovodu prof. Diviška, Fišerové, Košvance a Macury. Téměř 50 
studentů semináře z anglického jazyka jelo s prof. Jirkovou a Noskem do Východočeského 
divadla v Pardubicích na divadelní představení "Pygmalion" v angličtině. 

19. října absolvovali studenti dějepisného semináře 4. ročníku s prof. Štegerovou dějepisnou 
vycházku do okolí po stopách prusko-rakouské války. 



20. října se konal Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnilo 154 žáků. V kategorii Kadet 
obsadili první tři místa Štěpán Štěpán (4.V), Jan Čečetka (4.W) a Lenka Zikmundová (3.V, 
v kategorii Junior Jan Štěpán (6.W), Jan Hrubý (6.V) a Jan Staněk (1.B). 

20. října se v Malých Svatoňovicích uskutečnilo 1. kolo ve futsalu středních škol v rámci 
Středoškolské futsalové ligy. Naši hráči Arnold Heinzel (7.V), Petr Hlávko (6.W), Štěpán 
Landa (7.V), Tomáš Osoba (4.A), Michal Prause (8.W), Otakar Pšenička (7.V), Jan Roztočil 
(7.W), Michal Schrötter (2.A) a Josef Voborník (7.V) bohužel po dvou porážkách soutěž 
opouštějí. Futsalisty doprovodil prof. Divišek. Ve stejném dnu se konal 1. kvalifikační turnaj 
středoškolské ligy ve frisbee. Z naší školy obsadil tým ve složení Matěj Fanta (6.W), Jan 
Halda (4.W), Sára Hanušová (5.W), Daniel Hladík (6.W), Ondřej Hladík (2.B), Michal 
Kopecký (6.W), Samuel Mareš (5.W), Anna Miltová (6.W), Veronika Říhová (5.W) a Anna 
Zikmundová (6.V) šesté místo a tým ve složení Daniel Čejchan (5.W), Marie Hořčičková 
(4.W), Vojtěch Hruša (4.W), Lukáš Molnár (4.B), Marek Pitaš (6.W), Chananel Sichrovský 
(8.W), Zuzana Vančáková (3.W) a Lenka Zelená (6.V) obsadil 14. místo ze 16 týmů. Na 
turnaj ve frisbee doprovázel sportovce prof. Košvanec. 

21. října se v odpoledních hodinách v aule uskutečnila u příležitosti 130 let od narození a 85 
let od úmrtí světoznámého architekta a náchodského rodáka Jana Letzela projekce filmu "Ve 
stopách Jana Letzela" a beseda s režisérkou Olgou Struskovou, Letzelovým praprasynovcem 
Pavlem Hejzlarem a archivářkou Lydií Bašteckou. 

22. října reprezentovalo naši školu pět studentů v krajském kole Logické olympiády. Na 6.-7. 
místě se umístil Jakub Valtar (8.V) a prostoupil do republikového finále, které se koná 22. 
listopadu v Poslanecké sněmovně v Praze. Jan Staněk (1.B) obsadil 11.-12. místo, Matěj 
Fanta (6.W) 13. místo, Jakub Štelcl (4.A) 14.-15. místo a Andrea Sodomková (8.V) 25. místo. 
Studenty doprovázel prof. Preclík. 

25. října se v Broumově konalo okresní kolo v basketbale dívek. Naše dívky Zuzana 
Boháčová (2.B), Jana Brátová (5.V), Šárka Čmelíková (5.V), Dominika Doležalová (5.V), 
Alena Henclová (2.B), Tereza Hurdálková (3.W), Denisa Kolářová (3.W), Bára Machová 
(4.W), Karolína Müllerová (5.V), Eliška Richtrová (5.V), Monika Venclová (5.V) vybojovaly 
pod vedením prof. Rojtové 2. místo. 

26. října jsme měli zastoupení v okresním finále v basketbale, které se konalo v Jaroměři. 
Naši chlapci Ondřej Boroš (5.W), Jakub Haman (2.B), Petr Hlávko (6.W), Samuel Mareš 
(5.W), Tomáš Matyska (4.V), Pavel Novák (4.V), Pavel Pich (4.V), Vojtěch Resl (5.W), Petr 
Suchánek (1.B), Petr Šmejkal (1.B) a Jiří Šolc (5.W) vybojovali pod vedením prof. Košvance 
2. místo. 

Ve dnech 27. a 29. října měli děti prázdniny, 28. říjen je dnem pracovního volna. 

5. listopadu se studenti dramatické výchovy ze sekundy a kvarty zúčastnili dopoledního 
divadleního představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. Studenty doprovázeli prof. 
Dvořáčková a Divišek a společně zhlédli Klicperovu hru "Hadrián z Římsů". 

5. listopadu se naši studenti utkali s okolními školami v Běhu do zámeckých schodů. 
Družstvo mladších žáků ve složení Julie Joudalová (2.V), Jana Michelčíková (2.W), Tereza 
Stehlíková (2.W), Markéta Zeisková (1.V), Alena Žibřidová (1.V), Martin Blahota (2.W), 
Ondřej Hušek (2.W), Lukáš Kligl (2.V), Martin Kováčik (2.W) a Tomáš Macek (2.V) 



zvítězilo a v jednotlivcích zvítězili i Michelčíková a Kligl. Družstvo starších žáků (Tereza 
Hurdálková (3.W), Klára Matysková (3.V), Nela Vítová (3.V), Kateřina Volhejnová (3.V), 
Jan Čečetka (4.W), Aleš Král (4.W), Matyska (4.V), Pavel Pich (4.V), Matěj Šváb (4.W)) 
skončilo na 4. místě. V kategorii středoškoláků zvítězili dívky (Zuzana Boháčová (2.B), 
Alena Henclová (2.B), Šárka Jirásková (1.B), Kateřina Stehlíková (1.A), Anna Zikmundová 
(6.V)) i chlapci (Dominik Fečo (3.B), Michal Kopecký (6.W), Zdeněk Rozinek (1.B), Matěj 
Ungr (2.B), Michal Žák (4.A)). Zikmundová obsadila 1. místo v jednotlivcích. Běžce 
doprovázela prof. Slavíková. 

10. listopadu si připravili žáci dramatické výchovy ze sekund pro spolužáky z primy a 
sekundy pořad "Sekundy vás baví", který byl parodií na televizní program Talentmania. 

10. listopadu doprovodil prof. Divišek chlapecký tým ve složení Martin Blahota (2.V), Jan 
Havlena (1.W), David Hejzlar (2.W), Ondřej Hušek (2.W), Lukáš Kligl (2.V), Martin 
Kováčik (2.V), Tomáš Macek (2.W), Daniel Němeček (2.W) a Pavel Urban (2.W) na 1. kolo 
futsalové ligy pro žáky 6.-7. tříd ZŠ a primy a sekundy osmiletých gymnázií. Naši hoši 
jasným vítězstvím postoupili do dalšího kola. 

11. listopadu proběhla hodnotící pedagogická rada a o týden později, 18. listopadu, třídní 
schůzky a schůzka výboru SRPDŠ. 

16. listopadu promítnul pro zájemce Filmový klub u příležitosti Dne boje za svobodu a 
demokracii krátký Švankmajerův film "Konec stalinismu v Čechách". 

16. listopadu vyjela skupina 19 pedagogů na gymnázium v Hostinném na tradiční Setkání 
gymnázií z Náchoda, Trutnova, Úpice, Dvora Králové nad Labem, Vrchlabí a Hostinného. 

18. listopadu se náš tým ve složení Jindřich Brzobohatý (4.V), Ondřej Maršík (3.V), Tomáš 
Matyska (4.V), Lukáš Mikšovský (3.W), Michal Prokop (4.V), Jan Šanovec (4.W), Petr 
Šanovec (3.V), Sebastian Štelzig (3.W), David Vik (3.W) utkal v 1. kole školní futsalové ligy 
pro 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Naši chlapci si poradili s oběma 
soupeři a postoupili do druhého kola. 

22. listopadu se na naší škole konalo oblastní kolo turnaje pIšQworky 2010, kterého se 
účastnilo 13 týmů. Do krajského kola postoupily dva týmy Střední průmyslové školy 
z Nového Města nad Metují SPŠ 1 a SPŠ 2 a náš tým Nevím. Další naše gymnaziální týmy 
skončily na pátém (TřetíA) a sedmém (Slonice) místě. 

22. listopadu zhlédli terciáni, kvartáni, studenti 1.A, 6.W, 2.A, 2.B a 3.A v kině Vesmír film 
Tomáše Řehořka s drogovou problematikou "Piko". 

Ve dnech 23.-25. listopadu proběhly na školy Dny poezie třemi poetickými večery. Vladimir 
Benderski předvedl strhující interpretaci textů izraelského básníka Davida Avidana. Prof. 
Štěpán Nosek prokomponoval pestrý večer ze starších textů sbírky Negativ, novějších impresí 
a překladů irských autorů. Petr Váša uvedl první lekci fyzického básnictví, v níž propojil 
jazykovou hravost, pohybovou a hlasovou expresi a moc gestiky a mimiky. 

25. listopadu byli na exkurzi v pivovaru studenti 4.A s prof. Zikmundovou a stejnou exkurzi 
absolvovali 26. listopadu studenti 4.B. 



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

29. a 30. listopadu hostovalo na naší škole Malé Vinohradské divadlo. "Kapesní povídky" 
zhlédli studenti 3. ročníku, 7.W a 2.V, "Kytici II." sextáni a studenti 2. ročníku, "Elektru" 
kvintáni a studenti 1. ročníku a "Beat generation" maturanti. 

30. listopadu doprovodil prof. Barka studenty Jana Staňka (1.B), Filipa Horáka (4.W), 
Daniela Vlčka (1.B), Daniela Wintera (1.A) a Zuzanu Boháčovou (2.B) do krajského kola 
v Piškvorkách. Mezi 12 týmy se náš umístil na 5.-8. příčce. U nás proběhla Internetová 
matematická olympiáda. Z naší školy soutěžily 4 týmy, z nichž nejlepšího umístění dosáhli 
Radek Papež (8.V), Jan Šimbera (8.W), Jakub Valtar (8.V), Ondřej Prchal (8.V), Lukáš 
Molnár (4.B) a Ondřej Vaculka (4.B). Obsadili 33. místo, což je v konkurenci 168 týmů 
pěkný výsledek. Organizace se ujal prof. Preclík. 

30. listopadu doprovodil prof. Slavík studenty na krajské finále v plavání do Trutnova. Starší 
žáci Jindřich Čáp (4.V), Tomáš Košek (4.W), Aleš Král (4.W), Josef Matyáš (4.V), Jan 
Šanovec (4.W) a Petr Šanovec (3.V) si odvezli zlaté medaile. Středoškoláci Jakub Hubka 
(3.A), Jan Král (7.V), Radim Kvirenc (6.V), Michael Pokorný (7.W), Štěpán Remeš (1.B) a 
Jiří Valášek (6.W) vybojovali krásné 2. místo. Nemocemi oslabený pouze čtyřčlenný tým 
středoškolaček ve složení Lucie Dvořáková (3.B), Lenka Fialová (6.W), Kristýna Přibylová 
(2.A) a Pavlína Šacherlová (1.B) nemohl dosáhnou na víc než pátou příčku. 

2. prosince bojovali naši futsalisté o postup v 2. kole Školní futsalové ligy v Hradci Králové. 
Obě mužstva postoupila z prvních míst do 3. kola. Za mladší žáky nastoupili Martin Blahota 
(2.W), Jan Havlena (1.W), David Hejzlar (2.V), Lukáš Kligl (2.V), Matouš Macek (1.W), 
Tomáš Macek (2.V), Pavel Urban (2.V) a Marek Vlček (1.V) a za starší žáky Jindřich 
Brzobohatý (4.V), Ondřej Maršík (3.V), Tomáš Matyska (4.V), Lukáš Mikšovský (3.W), 
Pavel Pich (4.V), Petr Šanovec (3.V), Sebastian Štelzig (3.W), David Vik (3.W) a Matěj Vítek 
(3.V). Futsalisty doprovodili prof. Divišek a Slavík. 

2. prosince navštívili IQ park v Liberci kvartáni s prof. Klemencem, Zikmundovou a 
Zikmundem. 

2. prosince proběhlo v naší tělocvičně okresní finále ve florbale pro primy a sekundy. Naši 
školu reprezentovali Jan Hejzlar (2.V), Ondřej Hušek (2.W), Dominik Kania (2.W), Martin 
Kováčik (2.W), Tomáš Matoulek (2.W),  Vojtěch Mervart (1.W), Daniel Němeček (2.W), 
Jakub Schneider (2.V), František Šedivý (2.V), Michal Šraitr (1.W) a Matouš Vancl (2.W). 
V turnaji zvítězili a zajistili si postup do krajského kola. Organizaci zajistil prof. Košvanec se 
studenty vyšších ročníků. Do krajského kola, které  proběhlo 9. prosince ve Dvoře Králové, 
posílili mužstvo ještě Jan Havlena (1.W), Lukáš Kligl (2.V), Tomáš Macek (2.V) a Michal 
Matyáš (1.V). Studenty doprovodil prof. Zikmund.  

3. prosince zpestřili den dětem v mateřské škole žáci dramatické výchovy s prof. 
Dvořáčkovou mikulášským vystoupením. 

4. prosince reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v Hradci 
Králové vítězové okresního kola Jan Šimbera (8.W) a Andrea Sodomková (8.V). Šimbera si 
odvezl stříbro a Sodomková bronz. Studenty doprovodila prof. Karásková. 



6. prosince se našich 20 studentů zapojilo do sbírky Srdíčkový den pořádané sdružením Život 
dětem. 

7. prosince zvítězil ve školním kole Matematické olympiády v kategorii A Jan Šimbera (8.W) 
a postoupil do krajského kola. Na dalších místech byli Matěj Vydra (7.V), Štěpán Landa (7.V) 
a Otakar Pšenička (7.V). 

8. prosince se terciáni a kvartáni zúčastnili v aule působivé besedy s jedním z Wintonových 
dětí Tomášem Graumannem. Beseda je uváděna pod názvem Dvakrát zachráněné dítě. 

8. prosince vystoupili Skřivánci pod vedením prof. Poutníka v náchodském Domově 
důchodců a 21. prosince v novoměstském Domově důchodců. 21. prosince pak měli hlavní 
vánoční koncert v zámecké jízdárně s názvem "Bodejť se zbrunčila baba aneb Vánoce 
v Krkonoších". 

Třetí akcí z 8. prosince byl již 15. ročník ZelíCupu. V soutěži se utkávají profesoři školy o 
nejlepší kysané zelí. Letos zvítězila favorizovaná prof. Lubasová. 

9. prosince se utkalo družstvo florbalistů ve složení Lukáš Kligl (2.V), Tomáš Macek (2.V), 
Ondřej Hušek (2.W), Dominik Kania (2.W), Martin Kováčik (2.W), Tomáš Matoulek (2.W), 
Daniel Němeček (2.W), Matouš Vancl (2.W), Jan Bohadlo (1.V), Jan Havlena (1.V), Vojtěch 
Mervart (1.W) a Michal Šraitr (1.W) v krajském kole Orion florbal cupu. Pod vedením prof. 
Zikmunda vybojovali bronzovou medaili. 

Ve dnech 9. a 10. prosince zhlédli Chemickou show v provedení studentů VŠCHT v Praze 
studenti 13 tříd. O akci se zasloužil náš absolvent, nyní student VŠCHT, Jan Dundálek. 
S pokusy a výkladem mu pomohli Michal Maryška a RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D. 

10. prosince vystoupil Sboreček pod vedením ing. Čejpa  na Náchodském výtvarném 
podzimu. 

13. prosince si prohlédli Pražský hrad studenti 6.V s prof. Vrátilovou a Mičíkovou. 

Na 14. prosince zajistila prof. Havrdová pro studenty semináře z psychologie a pro další 
zájemce přednášku Mgr. Miroslava Kuceje z Intervenčního centra v Hradci Králové o 
domácím násilí. 

15. prosince se konaly dvě akce. Jednou byla v aule projekce spojená s besedou s názvem 
Postaveni mimo hru, jež byla součástí dlouhodobého projektu Jeden svět na školách 
realizovaného sdružením Člověk v tísni. Organizace se ujali studenti semináře projektové 
řízení s prof. Vrátilovou a akce se zúčastnili maturanti a studenti 3. ročníku. Všichni ostatní 
studenti vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka vánoční koncert ZUŠ J. Falty Náchod 
"Od Martina k masopustu". 

16. prosince doprovodil družstvo šachistů na turnaj do Hronova prof. Ježek. Šachisté Jakub 
Kosinka (6.V), Šimon Král (6.V), Jan Fišer (6.V), Andrea Sodomková (8.V) a Kirill Juran 
(5.V) vybojovali stříbro. Prof. Slavíková jela se studenty Janem Haldou (4.W), Matějem 
Fantou (6.W), Sárou Hanušovou (5.W), Marií Horčičkovou (4.W), Vojtěchem Hrušou (4.W), 
Samuelem Marešem (5.W), Annou Miltovou (6.W), Markem Pitašem (6.W), Martinem 
Schwarzem (6.V), Samuelem Sichrovským (8.W), Zuzanou Vančákovou (3.W) a Monikou 



Venclovou (5.V) na kvalifikační halový turnaj Středoškolské ligy Ultimate frisbee 2010 do 
Hradce Králové. Byli desátí. Prof. Slavík podporoval v Novém Městě nad Metují florbalisty 
Vojtěcha Bílka (4.W), Jana Čečetku (4.W), Daniela Kocha (4.W), Tomáše Koška (4.W), Petra 
Šanovce (3.V), Matěje Švába (4.W), Vojtěcha Vlčka (4.V) a Dominika Zítka (3.V) 
v okrskovém kole tak dobře, že hoši zvítězili a postoupili. 

16. prosince se v odpoledních hodinách konaly za malého zájmu z řad rodičů konzultační 
rodičovské schůzky. 

17. prosince vyrazili do adventních Drážďan studenti 3.A s prof. Forejtem. Náchodský 
pivovar si prohlédli studenti 8.W s prof. Karáskovou. 

19. prosince měl v kostele sv. Vavřince v Náchodě vánoční koncert Sboreček spolu se sborem 
Hron. 

20. prosince proběhl tradiční Vánoční den her. Studenti se utkali ve volejbale, fotbale, stolním 
tenise, stolním fotbale, stolních deskových hrách, piškvorkách, šachovem turnaji, 
počítačových hrách, v hrátkách s chemií, v přírodovědné soutěži Riskuj a v kvízu o reáliích 
anglicky mluvících zemí. Zajímavé fyzikální pokusy si osahali v experimentáriu. 

21. prosince probíhal ve škole audit společnosti ATTEST k projektu Hodnocení kvality škol, 
který financuje náš zřizovatel. Exotárium v náchodském Déčku navštívili sekundáni s prof. 
Ježkem. Exkurzi po Jiráskových skalách absolvovali studenti 4.W s prof. Vrátilovou a 
Beránkovou. V odpoledních hodinách se se starým rokem rozloučili učitelé na neformálním 
setkání v klubovně školy. 

22. prosince se ve většině tříd konaly vánoční besídky a po čtvrté hodině vyprovodil studenty 
a profesory na prázdniny tradičním koncertem na schodech Sboreček. 

V novém roce zasedli žáci do lavic v pondělí 3. ledna. 

5. ledna se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Z 36 účastníků zvítězil Michal Matyska 
(4.V) a postoupil do okresního kola. Stříbro patří Michalu Prokopovi (4.V) a o 3.-5. místo se 
dělili Štěpán Štěpán (4.V), Žofie Šolcová (4.V) a Anežka Batěčková (4.W). 

10. ledna studenti sekundy, septimy, 3 ročníku a zeměpisného semináře vyslechli v aule 
přednášku našeho absolventa Marka Fialy o Náhorním Karabachu. 

11. ledna navštívili studenti psychologického semináře s prof. Havrdovou Středisko výchovné 
péče Kompas. 

13. ledna se naše dívky z tercie a kvarty zúčastnily okresního finále ve florbalu (kategorie D 
IV) v Polici nad Metují. Pod vedením prof. Slavíka vybojovaly dívky Jitka Benešová (3.V), 
Simona Besedová (3.W), Tereza Hurdálková (3.W), Denisa Kolářová (3.W), Barbora 
Kubečková (3.V), Jana Prauseová (3.W), Markéta Škaldová (4.V), Zuzana Vančáková (3.W), 
Kateřina Volhejnová (3.V) a Markéta Zeisková (1.V) v konkurenci osmi družstev krásné 3. 
místo. 

14. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii pro tercii a kvartu 
soutěžilo 26 žáků, první tři místa obsadily Martina Paulusová (4.V), Julie Minaříková (3.V) a 



Barbora Balcarová (4.W). V kategorii středoškoláků se utkalo 56 soutěžících, zvítězil Jan 
Šimbera (8.W), druhý byl Šimon Macek (7.W) a třetí Petr Illner (2.A). 

17. ledna navštívili studenti 1.A s prof. Šárkou Škodovou Městskou knihovnu v Náchodě. 

18. ledna reprezentoval výborně školu Jan Šimbera (8.W) v krajském kole Matematické 
olympiády v kategorii A. Byl na 2.-5. místě. 

19. ledna pořádal prof. Košvanec na naší škole okresní kolo ve florbale dívek (kategorie D 
VI.B). Naše dívky Simona Besedová (3.W), Zuzana Boháčová (2.B), Tereza Chobotská 
(5.W), Johana Joudalová (5.W), Denisa Kolářová (3.W), Barbora Kubečková (3.V), Anna 
Miltová (6.W), Jana Prauseová (3.W), Markéta Škaldová (4.V), Zuzana Vančáková (3.W) 
a Monika Venclová (5.V) byly druhé. 

20. ledna zvítězili florbalisté Ondřej Boroš (5.W), Jan Čečetka (4.W), Jakub Haman (2.B), 
Marek Hanuš (2.B), Petr Hlávko (6.W), Martin Kůst (5.V), Daniel Meduna (5.V), Vojtěch 
Novotný (1.B), Jakub Plašil (2.B), Tomáš Roztočil (5.W), Jiří Šolc (5.W) a Daniel Vlček 
(1.B) pod vedením prof. Diviška v okresním finále a postoupili do krajského kola v Trutnově. 
To se konalo 27. ledna v Trutnově, kam studenty doprovodil prof. Košvanec. Mužstvo posílili 
oproti okresnímu kolu Jan Hrubý (6.V), Martin Mareš (1.B) a Štěpán Remeš (1.B), krajského 
kola se neúčastnil naopak Hanuš. Náš tým vybojoval bronz mezi čtyřmi mužstvy. 

20. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se 
stali úspěšnými řešiteli a umístili se na společném prvním místě Martin Mareš (1.B) a Jan 
Staněk (1.B), dalším řešitelem byl Štěpán Remeš (1.B). V kategorii B zvítězil Jan Hrubý 
(6.V), druhým úspěšným řešitelem se stal Jakub Zakouřil (6.V), dalším řešitelem byl Matěj 
Fanta (6.W). 

20. ledna si maturanti ze 4.B a 8.V vyzkoušeli slavnostní nástup na stužkovací ples přímo 
v hlavním sále Městského divadla v Náchodě. 22. ledna vše zopakovali na svém stužkovacím 
plese, jehož program byl již tradičně bohatý. K tanci hrál Relax Band. 

Ve dnech 24.-27. ledna probíhalo v Pardubicích Národní kolo 47. ročníku Chemické 
olympiády v kategorii A. Jako jedno z mála gymnázií jsme měli v soutěži dva zástupce, Jan 
Šimbera (8.W) obsadil mezi 47 účastníky pěkné 17. místo a Andrea Sodomková byla na 24. 
místě. 

25. ledna proběhla v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada. 

26. ledna se studenti nižšího gymnázia pobavili v aule u skečů nastudovaných žáky 
dramatické výchovy. Hlavními hvězdami vystoupení byli Adam Budař (2.V) a František 
Šedivý (2.V). 

26. ledna doprovázel prof. Slavík studenty Jindřicha Brzobohatého (4.V), Daniela Kocha 
(4.W), Ondřeje Maršíka (3.V), Tomáše Matysku (4.V), Lukáše Mikšovského (3.W), Pavla 
Picha (4.V), Jana Šanovce (4.W), Sebastiana Štelziga (3.W) a Davida Vika (3.W) do 3. kola 
futsalové ligy pro žáky 8.-9. tříd do Trutnova. V turnaji čtyř vyrovnaných mužstev to tetokrát 
našim nevyšlo a přes 5 vyhraných utkání ze 7 zůstali na čtvtrtém místě. Úspěšnější byli o den 
později 27. ledna jejich mladší kolegové Martin Blahota (2.W), Jan Havlena (1.W), David 
Hejzlar (2.V), Ondřej Hušek (2.W), Martin Kováčik (2.W), Tomáš Macek (2.V), Tomáš 



Matoulek (2.W), Daniel Němeček (2.W) a Pavel Urban (2.V), kteří ve 3. kole futsalové ligy 
pro žáky 6.-7. tříd v Trutnově opět nenašli pod vedením prof. Diviška přemožitele a 
kvalifikovali se do východočeské divize. 

27. ledna se na výborné druhé místo v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 
probojoval Štěpán Štěpán (4.V), na 3.-4. místo se dostala Barbora Balcarová (4.W) a na 5.-6. 
místo Anežka Batěčková (4.W). 

28. ledna skládali tři studenti maturitní zkoušku, dva v opravném termínu, jeden v náhradním 
termínu. Jeden student v opravném termínu opět neuspěl, tentokrát již jen z jednoho 
předmětu, ze zeměpisu. 

28. ledna vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. 
Josefa Čížka koncert ZUŠ z Police nad Metují. 

29. ledna odjížděli první studenti na lyžařský kurz. Na chatě Kačenka v Deštném v Orlických 
horách trávili příjemný týden studenti 2.V s prof. Diviškem, Brátem a Javůrkovou. 5. března 
vyjeli do Krkonoš na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna na týdenní 
lyžařský kurz studenti 5.V s prof. Zikmundem, Rojtovou a Víchem. 

Od 31. ledna platil nový rozvrh. 

31. ledna v odpoledních hodinách probíhal na škole pro naše studenty zápis do tanečních 
kurzů. 

31. ledna obdrželi studenti vysvědčení za první pololetí, odpolední výuka odpadla. 
Jedodenních pololetních prázdnin užívali 4. února. 

Koncem ledna probíhala školní kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro všechny 
kategorie. V I. kategorii se na prvních třech místech zaslouženě ocitli Lam Thi Nguyen (2.V), 
Nikola Pošepná (1.V) a Ivana Turovská (2.W), ve II. kategorii Ha Ngoc Nguyen (4.W), Lukáš 
Gondek (4.V) a Marek Oleják (3.W) a ve II. kategorii Anna Vlachová (3.A), Anna Hejzlarová 
(7.W) a Daniel Rufer (6.V). 

V lednu byly zahájeny soutěže Chemické olympiády. Ve školním kole kategorie D se mezi 21 
soutěžícími na prvních pěti postupových místech umístili Lenka Zikmundová (3.V), Štěpán 
Štěpán (4.V), Anežka Batěčková (4.W), Kateřina Štěpánová (3.V) a Zuzana Vančáková 
(3.W). 3. února uspořádaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo v této 
kategorii. Lenka Zikmundová (3.V) a Štěpán Štěpán (4.V) se podělili o 2.-3. místo, čtvrtá byla 
Anežka Batěčková (4.W), pátá Kateřina Štěpánová (3.V) a osmá Zuzana Vančáková (3.W). 

Během měsíce ledna instalovali členové fotokroužku, který pracuje pod vedením prof. 
Forejta, na chodbě u učeben výpočetní techniky svou práci za první pololetí letošního 
školního roku. 

1. února reprezentovalo naši školu 5 studentů v okresním kole Dějepisné olympiády. Nejlépe 
si vedl Michal Matyska (4.V), dělil se o 2.-3. místo, Štěpán Štěpán (4.V) byl pátý a o 6.-7. 
místo se dělila Žofie Šolcová (4.V). 



3. února proběhlo školní kolo Konverazční soutěže v německém jazyce. Do okresního kola 
postoupili Radim Kvirenc (6.V) a Ondřej Kopřiva (2.A). Okresní kolo proběhlo 10. února, 
Kopřiva vybojoval krásné 2. místo a postoupil do krajského kola, Kvirenc obsadil 5.-6. místo. 

Ve druhém únorovém týdnu finišovalo školní kolo Biologické olympiády. V kategorii A se 
mezi 33 účastníky umístili na prvních třech příčkách Jan Kosinka (4.B), Nikol Kábrtová (7.V) 
a Anna Dostálová (8.V). V kategorii B se utkalo39 soutěžících, první tři místa obsadili 
Dominik Regner (5.V), Kateřina Žibřidová (6.W) a Daniel Hladík (6.W). V kategorii C byli 
mezi 26 účastníky nejúspěšnější Sebastian Prax (4.V), Žofie Šolcová (4.V) a Michal Prokop 
(4.V). V kategorii D pro naše nejmladší studenty se o úspěch pokoušelo 35 studentů a zvítězili 
Klára Jiránková (1.W), Zdislava Tučková (1.W) a Jan Bohadlo (1.V). 

8. února se studenti psychologického semináře účastnili besedy s nprap. Mgr. Janou 
Pecoldovou z Preventivně informačního oddělení Policie ČR na téma "Šikana a kyberšikana". 
Stejnou besedu absolvovali 16. února žáci primy a sekundy. 

9. února uspořádal prof. Klemenc školní kol Fyzikální olympiády. Do kategorie F se zapojilo 
16 studentů, z nichž bylo osm úspěšných řešitelů a první tři místa obsadili Lenka Zikmundová 
(3.V), Jiří Rýdl (3.W) a Klára Matysková (3.V). V kategorii E se utkalo 16 studentů, z nich 
bylo 13 úspěšných a první tři místa patřila Zuzaně Vaňkové (4.V), Václavu Šimonovi (4.V) a 
Štěpánu Štěpánovi (4.V). 

11. února vyslechli v aule studenti primy, tercie a 1.-2. ročníku jazzový koncert tria Jakuba 
Hlobila. Na dopolední divadelní představení do Hradce Králové se vydali s prof. 
Dvořáčkovou a Diviškem studenti dramatické výchovy ze sekundy a kvarty a členové 
HIDRAKu. Zhlédli Shakespearovu komedii "Marné lásky snaha". Do Prahy s prof. Polákem 
na Fykosí Fyziklání odjelo 11 studentů - Viktor Fúra (4.A), Šimon Macek (7.W), Ondřej Míl 
(7.W), Jiří Pacner (7.W), Radek Papež (8.V), Michal Roško (4.A), Jakub Řada (8.W), Jan 
Staněk (1.B), Jan Šimbera (8.W), Ondřej Vaculka (4.B) a Jakub Valtar (8.V). Vytvořili dva 
soutěžní týmy, z nichž jeden skončil na 8.-9. místě a druhý na 16. místě ze 31 týmu. 

14. února shlédli studenti sexty, septimy a 2.-3. ročníku v aule projekci Filmového klubu 
Jeden svět na školách "Dopis Anně" o zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. 

V prvních únorových dnech probíhala školní kola Pythagoriády. Z primánů se o 1.-2. místo 
dělili Julie Hrušová (1.W) a Marek Vlček (1.V) a o 3.-4. místo Helena Kukrálová (1.W) a Jan 
Havlena (1.W). Mezi sekundány se na 1.-2. místo probojovali Ivana Paulusová (2.W) a 
Timotej Mareš (2.V) a 3.-4. místo patřilo Dominiku Kaniovi (2.W) a Danileu Němečkovi 
(2.W). V kategorii pro tercii se o 1.-3 místo podělili Jan Jirman (3.W), Antonín Koutský (3.V) 
a Petr Šanovec (3.V). 

16. února se žáci primy a sekundy zúčastnili ve sborovně přednášky spojené s besedou na 
téma Šikana a kyberšikana. Lektorkou byla nprap. Jana Pecoldová z Preventivně 
informačního centra Policie České republiky. 

17. února zhlédli v aule maturanti inscenaci Havlovy hry "Audience" 
v nastudování Divadelního souboru My z Ústí nad Orlicí. 17. února se konalo okresní kolo 
Soutěže v anglickém jazyce. Naši studenti zvítězili ve všech kategoriích. V I. kategorii 
Nguyen Thi Lam (2.V), ve II. kategorii Nguyen Ngoc Ha (4.W) a ve III. kategorii Anna 
Vlachová (3.A). 16. března reprezentovala školu Nguyen Ngoc Ha (4.W) v krajském kole této 



soutěže a obsadila pěkné 4. místo a Anna Vlachová (3.A) v krajském kole zvítězila a 
postoupila do celostátního kola. 

Ve dnech 21. - 25. února užívali studenti jarních prázdnin. 

27. února jeli na lyžařský kurz na Benecko na chatu Bára studenti 1.A s prof. Slavíkem, 
Matěnovou a Vrátilovou. 6. března je vystřídali studenti 1.B s prof. Rojtovou a Macurou a 13. 
března studenti 5.W s prof. Košvancem a Beránkovou. 5. března zahájili lyžařský kurz také 
žáci 2.W s prof. Zikmundem a Víchem na chatě Deštná v Deštném v Orlických horách. 

28. února zhlédli zájemci z řad studentů v pardubickém divadle "Přelet nad kukaččím 
hnízdem" v angličtině. Studenty doprovázely prof. Felklová a Krákorová. 

Ve dnech 1.-4. března se Jan Šimbera (8.W) zúčastnil celostátního kola Fyzikální olympiády 
v Olomouci. V konkurenci 50 soutěžících obsadil krásné 13. místo a jeho řešení praktické 
úlohy bylo vyhodnoceno jako nejlepší ze všech. 

9. března se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A zvítězili Jan Bohadlo 
(1.V) a Vojtěch Mervart (1.W). V kategorii B zvítězila Anna Vlčková (2.V) a Václav Kavalír 
(2.V) byl 3.-4. Vítěze jsme měli i v kategorii C, byl jím Petr Šanovec (3.V), Michal Prokop 
(4.V) skončil na třetím místě. V kategorii D pro střední školy obsadili naši studenti prvních 
pět míst v tomto pořadí: Jan Šimbera (8.W), Radek Papež (8.V), Jan Kosinka (4.B), Petr 
Hlávko (6.W) a Michal Kulek (6.V). 

10. března se studenti sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule přednášky Renaty a Martina 
Stillerových "Kuba a pak dále". Žáci 1.V, 2.V, 3.W a 4.V se aktivně zapojili do akce pořádané 
Městskou knihovnou v Náchodě s názvem Studenti čtou studentům a možná i vám. 

11. března proběhla informační schůzka studentů sexty a 2. ročníku s prof. Javůrkovou a 
Nývltovou k volbě volitelných předmětů. 

13. březen trávili studenti biologického semináře ze 3. ročníku s prof. Matěnovou 
v Gnotobiologické laboratoři Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR na Novém 
Hrádku. 

16. března se v Trutnově utkali naši nejmladší futsalisté o postup mezi nejlepších osm škol 
ČR. Chlapci Jan Havlena (1.W), Daniel Němeček (2.W), Tomáš Macek (2.V), Pavel Urban 
(2.V), Martin Blahota (2.W), David Hejzlar (2.V), Ondřej Hušek (2.W) a Martin Kováčik 
(2.W) nenašli přemožitelel, ale dvě remízy k postupu nestačily. Futsalisty doprovázel prof. 
Slavík. 

16. března bylo ukončeno školní kolo Chemické olympiády. První tři místa obsadily Anna 
Zikmundová (6.V), Tereza Stejskalová (2.B) a Zuzana Boháčová (2.B). 

Dny od 16. do 25. března trávilo 28 studentů s prof. Forejtem a Maršíkovou na výměnném 
pobytu v německém Georgsmarienhütte. 

17. března vyslechli studenti sekundy a kvarty v aule koncert ZUŠ ze Rtyně v Podkrkonoší. 



18. března se studenti utkali v mezinárodní soutěži Matematický klokan. V kategorii Student 
obsadili první tři místa mezi 33 soutěžícími Tereza Hlavatá (4.A), Jakub Valtar (8.V) a Jan 
Šimbera (8.W). V kategorii Junior se utkalo 55 studentů, nejlepšího výsledku dosáhli Jan 
Hrubý (6.V), Jakub Zakouřil (6.V) a Karolína Pěčková (5.V). V kategorii Kadet obsadili první 
tři místa Jiří Rýdl (3.W), Štěpán Štěpán (4.V) a Václav Šimon (4.V) mezi 96 soutěžícími. 
V kategorii Benjamín soutěžili 103 studenti, zvítězil Tomáš Macek (2.V), za ním se umístili 
Ivana Paulusová (2.W) a Timotej Mareš (2.V). 

18. března absolvovaly dívky primy přednášku o reprodukčním zdraví "Čas proměn", 
podobnou přednášku s názvem "S Tebou o Tobě" pak dívky z 1. ročníku a kvinty. 

18. března zorganizovali studenti semináře Projektové řízení pod vedením prof. Vrátilové 
v aule akci "Bubínkování". Na aktivní muzikoterapii byly pozvány děti z Občanského 
sdružení Cesta a ze ZŠ J. Zemana v Náchodě. Rytmická hudba oslovila i ty děti, pro které je 
svět jenom to, co slyší, nebo jen to, co částečně vidí. 

21. března se v aule uskutečnila pro zájemce premiéra představení "Gastronomia dell' Arte", 
které nastudovali studenti mezinárodní školy Masks On Stage a studenti 1. ročníku DAMU. 

21. března proběhlo ve sportovní hale v Jaroměři okresní kolo basketbalu mladších dívek. 
Děvčata Karolína Bílková (2.V), Julie Joudalová (2.V), Veronika Tluková (2.V), Michaela 
Čejchanová (2.V), Helena Kordinová (2.V), Martina Lukášová (2.V), Thi Lam Nguyen (2.V), 
Viktorie Hanušová (2.W) a Veronika Andrlová (2.V) vybojovala pod vedením prof. Rojtové 
pěkné 2. místo. 

Ve dnech 21. a 22. března se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii 
pro nižší gymnázium reprezentovaly školu  Julie Minaříková (3.V, 7.-12. místo) a Martina 
Paulusová (4.V, 20.-25. místo), v kategorii SŠ Bára Hrabčuková (7.V, 2.-3. místo), Šimon 
Macek (7.W, 5. místo) a Petr Illner (2.A, 8.-10. místo). Hrabčuková postoupila do krajského 
kola. 

22. března doprovodil prof. Divišek do okresního kola v basketbale chlapce Lukáše Kligla 
(2.V), Tomáše Macka (2.V), Davida Hejzlara (2.V), Martina Blahotu (2.W), Martina 
Kováčika (2.W), Ondřeje Huška (2.W) a Jana Havlenu (1.W). Hoši skončili na čtvrtém místě. 

Ve dnech 22.-23. března probíhalo na naší škole okresní kolo ve volejbale. 22. března 
soupeřily dívky a 23. března chlapci. Dívky sestavily družstvo A ve složení Dita Šmejkalová 
(8.W), Nikola Thérová (8.V), Kristýna Loudová (8.V), Kateřina Stehlíková (1.A), Johana 
Joudalová (5.W), Jana Brátová (5.V) a Aneta Podstavcová (1.B) a vybojovaly stříbro. Na 
družstvo B ve složení Daniela Erychlebová (3.A), Kateřina Přibylová (3.A), Kateřina 
Řezníčková (3.A), Kristýna Lehká (4.A), Taťána Rejlová (8.W) a Martina Hejduková (4.A) 
zbyla nepopulární bramborová medaile. Chlapci ve složení Václav Pich (7.V), Jakub Prouza 
(7.V), Matěj Vydra (7.V), Radim Darebník (7.W), Jan Matyska (7.W), Martin Müller (2.A) a 
Pavel Pich (4.V) vybojovali 2. místo. Turnaj dívek organizovala prof. Slavíková, turnaj 
chlapců prof. Košvanec. 

24. března se konalo okresní kolo v basketbale starších chlapců. Hochy Václava Šimona 
(4.V), Pavla Picha (4.V), Tomáše Matysku (4.V), Michala Matysku (4.V), Pavla Nováka 
(4.V), Jindřicha Brzobohatého (4.V), Matěje Švába (4.W) a Marka Olejáka (3.W) a Aleše 
Jansu (3.W) doprovázel prof. Zikmund. Chlapci vybojovali krásné 2. místo. 



24. března reprezentovali školu naši studenti v krajském kole Olympiády ve francouzském 
jazyce. V kategorii A1 byla Michaela Sandtnerová (4.W) druhá a v kategorii B1 Kateřina 
Žibřidová (6.W) čtvrtá. 

Další soutěží, která se konala 24. března, bylo okresní kolo Pythagoriády. V kategorii pro 
primu dosáhli nejlepších výsledků Helena Kukrálová (1.W) třetím místem a Julie Hrušová 
(1.W) a Jan Havlena (1.W), kteří skončili na 4.-8. místě. Hned za nimi na 9. místě byl Marek 
Vlček (1.V). V kategorii pro sekundu Ivana Paulusová (2.W) zvítězila, Timotej Mareš (2.V) 
vybojoval 2.-3. místo a Dominik Kania (2.W) 6.-8. místo. V nejvyšší kategorii pro tercii 
obsadili naši studenti první tři místa. Zvítězil Jan Jirman (3.W) a o 2.-3. místo se dělili Petr 
Šanovec (3.V) a Antonín Koutský (3.V). 

24. března převzala prof. Javůrková z rukou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze osvědčení k používání titulu Fakultní škola PřF UK. Naše škola byla mezi 
Fakultní školy vybrána na základě dlouhotrvající práce s talentovanými žáky 
v přírodovědných předmětech. Certifikát byl udělen k 1. únoru s platností pět let. 

25. března vyjeli žáci 3.W s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou v rámci školního výletu do 
Brna. Hlavním bodem programu byla prohlídka výstavy Terakotová armáda čínského císaře. 

26. března se uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii D. Naši školu 
reprezentovali čtyři studenti. Lenka Zikmundová (3.V), Anežka Batěčková (4.W), Štěpán 
Štěpán (4.V) a Kateřina Štěpánová (3.V). Do první desítky se neprobojovali. 

28. března se konalo v Jaroměři okresní kolo v basketbalu starších dívek. Družstvo ve složení 
Klára Matysková (3.V), Barbora Kubečková (4.V), Denisa Horníková (4.V), Lenka 
Zikmundová (3.V), Barbora Machová (4.W), Nela Vítová (3.V), Michaela Čimerová (3.V), 
Zuzana Vančáková (3.W) a Tereza Tylerová (3.W) obsadilo 3. místo. Basketbalistky 
doprovázela prof. Rojtová. 

30. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro 
kategorie E a F. V kategorii F pro tercii obsadila 2. místo Lenka Zikmundová (3.V), 3. místo 
Jiří Rýdl (3.W) a čtvrté místo Kateřina Štěpánová (3.V). Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě 
Klára Matysková (3.V), Kateřina Zítková (3.V) a Ondřej Šnajdr (3.V) a dalšími účastníky 
soutěže byli Štěpán Cellar (3.V) a Petr Šanovec (3.V). V kategorii E pro kvartu obsadili naši 
studenti kromě šestého prvních osm míst. Zvítězila Zuzana Vaňková (4.V), stříbro patří 
Michalu Prokopovi (4.V), o 3.-4. místo se dělili Barbora Balcarová (4.W) a Anežka 
Batěčková (4.W), pátý byl Štěpán Štěpán (4.V) a o 7.-8. místo se dělili Tomáš Košek (4.W) a 
Václav Šimon (4.V). 

1. dubna se septimáni s prof. Brátem, Polákem a Sršňovou vydali do IQ Centrum v Liberci. 
Studenti 8.W a 4.A s prof. Nývltovou a Štegerovou navštívili vyhlazovací tábor z 2. světové 
války v polské Osvětimi. Studenti 8.V byli s prof. Karáskovou na exkurzi v náchodském 
pivovaře. 

2. dubna reprezentovaly školu studentky Anna Zikmundová (6.V) a Tereza Stejskalová (2.B). 
V konkurenci 18 účastníků Zikmundová zvítězila a Stejskalová byla na 12.-13. místě. 

4. dubna byli v libereckém IQ Centru studenti 3. ročníku s prof. Klemencem, Matěnovou a 
Forejtem. 



4. dubna konala jedna studentka druhou opravnou maturitní zkoušku ze zeměpisu a uspěla. 

4. dubna soutěžil v krajském kole Dějepisné olympiády Michal Matyska (4.V), který sem 
postoupil z druhého místa v okresním kole. V krajském kole nedosáhl výraznějšího úspěchu. 

5. dubna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii B studenti 
Jan Hrubý(6.V) a Jakub Zakouřil (6.V) a v kategorii C Martin Mareš (1.B) a Jan Staněk (1.B). 
Mezi úspěšné řešitele se nezařadili. Doprovázel je prof. Javůrek. 

6. dubna navštívili hvězdárnu v Úpici studenti 8.W a 4.B s prof. Sršňovou a G. Škodovou a 
stejnou exkurzi absolvovali studenti 8.V a 4.A s prof. Brátem a Polákem. 

6. dubna se utkali naši studenti v okresním kole Matematické olympiády v kategoriích Z6-Z8. 
V kategorii Z6 pro primu vybojoval Jan Vondráček (1.W) 2.-4. místo, dále školu 
reprezentovali Vojtěch Marvart (1.W), Ivana Rýdlová (1.V) a Jan Havlena (1.W). V kategorii 
Z7 pro sekundu byla nejlepší Ivana Paulusová (2.W) svým 2.-3. místem, štěstí pokoušeli ještě 
Timotej Mareš (2.V) a Markéta Mastíková (2.V). V kategorii Z8 pro tercii Jan Jirman (3.W) 
zvítězil, Denisa Kolářová (3.W) skončila na 3.-4. místě, Petr Šanovec (3.V) byl pátý a školu 
reprezentovala ještě Pavla Čížková (3.W). 

7. dubna si prohlédli pražský Josefov, židovské město, a Památník heydrichiády studenti 8.W 
a 4.A s prof. Štegerovou a Š. Škodovou. 

7. dubna se ve škole konal v režii terciánů pod vedením prof. Klemence, Bráta a Macury 
tématický den Technika a průmyslová revoluce. Pro kvartány a studenty 1. ročníku připravili 
řadu prezentací. 

7. dubna se v odpoledních hodinách konala pedagogická rada, o týden později 14. dubna 
proběhly třídní schůzky pro rodiče. 

5. dubna proběhlo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C za účasti našich studentů 
Michala Prokopa (4.V), Sebastiana Praxe (4.V) a Žofie Šolcové, 12. dubna pak pro kategorii 
D, v níž se utkali Jan Bohadlo (1.V, 6. místo), Klára Jiránková (1.W) a Zdislava Tučková 
(1.W). 8. dubna reprezentovali školu v krajském kole Biologické olympiády v kategorii A 
studenti Jan Kosinka (4.B, 5. místo), Petr Čečetka (3.A), Petra Nocarová (3.A), Dominika 
Nováková (8.W) a Tereza Vanická (7.W). 

11. dubna zhlédli v kině Vesmír studenti nižšího gymnázia vzdělávací program "Čína - říše 
mocného draka".  

55 studentů maturitního ročníku, kteří navštěvuji fyzikální, chemický nebo matematický 
seminář, navštívilo 11. dubna s prof. Polákem, Preclíkem a Zikmundovou Ústav jaderného 
výzkumu v Řeži u Prahy. 

Do botanické zahrady v Liberci a na Ještěd se ve středu 13. dubna vydali studenti 1.A a 5.W 
s prof. Ježkem a Beránkovou. 

Ve čtvrtek 14. dubna proběhl výtvarný workshop pod vedením prof. Mičíkové, který byl 
předzvěstí blížících se Dnů Jihoafrické republiky na naší škole (18. - 20. dubna). Studenti při 
něm stylově vyzdobili školu. 



V pátek 15. dubna vyslechli téměř všichni studenti školy (kromě primánů, sekundánů, 4.A a 
4.B) v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert Symfonického orchestru Police nad 
Metují. Orchestr je složen převážně z mladých lidí, hraje v něm i řada našich současných 
studentů a nedávných absolventů školy. 

17. dubna se konalo na Univerzitě Hradec Králové krajské kolo vědomostní zeměpisné 
soutěže Eurorebus. Na celostátní kolo do Prahy si svými vynikajícími vědomostmi zajistili 
účast jednotlivci Jan Hak (3.A) a Václav Kavalír (2.V) a družstva 2.V (Anna Vlčková, 
František Šedivý, Václav Kavalír) a 1.W (Pavlína Štěpánová, Klára Jiránková, Jan Karvai). 
Postup těsně unikl týmům 2.W (Ivana Paulusová, Kamila Macková, Dominik Kania) a 3.A 
(Jan Hak, Jakub Vítek, Matěj Dubovský). V krajském kole zápolili z naší školy ještě týmy 
3.W (Lucie Havlíčková, Pavla Čížková, Kateřina Vanclová), 4.V (Kristýna Smolová, Gondek 
Lukáš, Josef Matyáš), 1.A (Anna Blažková, Michaela Prouzová, Adéla Bártová) a 2.A (Lenka 
Nosková, Petr Illner, David Česenek). Soutěžící doprovázeli prof. Slavíková a Divišek. 

17. dubna zakončili čtyřletý cyklus dramatické výchovy jeho členové z 4.V s prof. 
Dvořáčkovou výjezdem do Prahy na muzikál "Děti ráje". Představení bylo vybráno na přání 
žáků. 

18. a 19. dubna se v královéhradeckém Draku konala krajská přehlídka recitace. Adam Budař 
(2.V) postoupil do národního kola Dětské scény, stejně jako Markéta Čejpová (4.V). 

Ve dnech 18.- 20. dubna probíhaly na škole Dny Jihoafrické republiky, které uspořádali 
angličtináři. Mezi studenty zavítal mladý herec a hudebník, absolvent DAMU, Josef Guruncz, 
který do svých 12 let žil v JAR. s přednáškou "My Life in South Africa". Přednášku 
Lucie&Michala "Na kole po Jižní Africe" vyslechli primáni a sekundáni v češtině a terciáni a 
kvartáni v angličtině. V průběhu všech dní probíhaly prezentace žákovských prací o JAR. 

20. duben vyhlásili studenti 1.B za Pyžamový den aneb den, kdy budem ve škole chodit 
v pyžamu. 

21.-22. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

 Ve dnech 26.-27. dubna se konaly přijímací zkoušky. O studium čtyřletého gymnázia má 
zájem 120 uchazečů, do osmiletého gymnázia se hlásí 103 žáci. Všichni prošli v rámci 
přijímacích zkoušek Scio testy z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a 
matematiky. Přijato bude 60 žáků do každého typu studia. Z důvodu konání přijímacích 
zkoušek měli v úterý 26. dubna ředitelské volno studenti vyššího gymnázia a ve středu 27. 
dubna ještě septimáni a studenti 3. ročníku. 

26. dubna navštívili sekundáni Centrum středověké archeologie v Uhřínově s prof. 
Dvořáčkovou a Chmelíkem a studenti 2.B jeli s prof. Misarovou a Fišerovou na literárně-
historickou exkurzi do Prahy. V divadle ABC zhlédli představení "Anna Karenina". 

26. dubna byla nainstalována na chodbě u učeben výpočetní techniky výstava fotografického 
kroužku. Vystaveny byly fotografie, které členové kroužku pod vedením prof. Forejta pořídili 
v březnu na výletě do Broumova. 



27. dubna zhlédli studenti (kromě maturantů) v kině Vesmír film režiséra Mateje Mináče 
"Nickyho rodina". Jde o dokumentární film s hranými rekonstrukcemi o Nicholasi Wintonovi 
a jeho pozitivním poselství. 

27. dubna reprezentovali naši školu studenti v krajském kole Pythagoriády. V kategorii pro 
sekundu vybojoval bronz Timotej Mareš (2.V) a mezi úspěšné řešitele se dostala svým 
výkonem Ivana Paulusová (2.W). Rovněž v kategorii pro tercii jsme získali bronz díky Petru 
Šanovcovi (3.V) a Antonín Koutský (3.V) byl úspěšným řešitelem. Žáky doprovázela prof. G. 
Škodová. 

28. dubna proběhlo fotografování tříd. Fotografování se ujali prof. Forejt a Preclík. 

29. dubna navštívili studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Misarovou v Praze Národní muzeum a 
Národní divadlo. V divadle ABC zhlédli představení "Král Lear". Studenti zeměpisného 
semináře absolvovali s prof. Slavíkovou exkurzi do Kartografického ústavu v Dobrušce. 

29. dubna reprezentovali školu naši studenti v krajském kole Fyzikální olympiády. Sudenty 
nižšího gymnázia (kategorie E) doprovázela prof. Zikmundová. Michal Prokop (4.V) zvítězil 
a Barbora Balcarová (4.W) obsadila 2.-4. místo. Mezi úspěšné řešitele se zařadily také 
Anežka Batěčková (4.W) a Zuzana Vaňková (4.V). O úspěch v soutěži se pokoušeli ještě 
Štěpán Štěpán (4.V), Tomáš Kosek (4.W) a Václav Šimon (4.V). Studenty vyššího gymnázia 
podpořil svou účastí prof. Brát. V kategorii B vybojoval bronz Šimon Macek (7.W), Ondřej 
Míl (7.W) byl pátý a školu reprezentoval ještě Jiří Pacner (7.W). V kategorii C dosáhli 
nejlepšího výsledku Matěj Fanta (6.W) a Anna Zikmundová (6.V), kteří se dělili o 7.-9. místo. 
Šimon Král byl dalším úspěšným řešitelem a v soutěži jsme měli ještě dalších 8 studentů. 
V kategorii D patřila našim studentům první dvě místa, zlato získal Daniel Čejchan (5.W) 
a stříbro Jan Staněk (1.B), dalšími úspěšnými řešiteli byli Karolína Pěčková (5.V, 5. místo), 
Daniela Prokešová (5.W, 6. místo) a Daniel Meduna (5.V, 9. místo) a dalších šest studentů se 
pokoušelo o úspěch v této soutěži. 

Ve dnech 30. dubna - 8. května vyjelo několik dobrovolníků s prof. Ježkem na biologickou a 
geografickou exkurzi do maďarské pusty a rumunského pohoří Banát. Ubytováni byli u 
českých krajanů ve vesnici Gernik. 

2. května navštívili botanickou zahradu v Liberci a Ještěd studenti 5.V a 1.B s prof. Slavíkem, 
Rojtovou a Košvancem. 

4. května byli na exkurzi ve firmě Ernst-Young v Praze studenti semináře Základy obchodní 
angličtiny s prof. Krákorovou. 

Po stopách Škvoreckého Zbabělců šli 4. května studenti 4.B s prof. Forejtem. Stejnou exkurzi 
absolvovali 11. května studenti 8.V rovněž s prof. Forejtem. 

5. května zhlédli v aule studenti tercie představení "Legenda V+W aneb Příběh 
Osvobozeného divadla" v nastudování Divadélka pro školy z Hradce Králové. Stejné 
představení viděli 10. května studenti 3. ročníku a septimy. 

5. května organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády 
v kategorii G. Ondřej Horký (2.W) vybojoval stříbro, bronz patří Timoteji Marešovi (2.V). 
Ostatní soutěžící se umístili v těsném závěsu, na 4. místě Ivana Paulusová (2.W), na 6.-7. 



místě Adam Budař (2.V) a Markéta Mastíková (2.V) a hned za nimi ještě Dominik Kania 
(2.W) a Veronika Andrlová (2.V). 

5. května proběhla pedagogická rada pro 4.A a 4.B, 12. května pak pro 8.V a 8.W. 

6. května navštívili královéhradeclou hvězdárnu studenti 5.V a 1.B s prof. Sršňovou, 
G. Škodovou a Slavíkovou, stejnou exkurzi absolvovali 13. května studenti 1.A a 5.W s prof. 
Polákem a Slavíkovou. 

Studenti 4.A a 4.B se rozloučili s gymnaziálním studiem 6. května posledním zvoněním a 
studenti oktávy o týden později 13. května. Po svatém týdnu je čekaly ustní maturitní 
zkoušky. 

7. května proběhlo na chemicko - technologické fakultě Univerzity Pardubice krajské kolo 
chemické olympiády kategorie B (3. ročník, septima). Naši školu reprezentovalo šest 
studentů. Ondřej Míl (7.W) se umístil na velmi pěkném 4. místě, Jan Roztočil (7.W) obsadil 
8. místo, Otakar Pšenička (7.V) místo deváté, Květa Stehlíková (3.B) místo desáté, Jiří Vítek 
(3.B) patnácté a Michael Pokorný (7.W) místo osmnácté. Ve stejný den se Jan Jirman (3.W) a 
Martin Němec (4.V) zúčastnili v Praze soutěže Eurobot 2011. Soutěžili v kategorii Starter a 
přes počáteční problémy s robotem dosáhli na 12. místo. 

Dny 8.-11. května trávili studenti 5.W s prof. Beránkovou a Pavlíkem ve Starých Splavech 
v Českém ráji na školním výletě. 

9. května vyslechli v aule studenti 1. a 2. ročníku koncert Válkova tria "Muzikál a film". 

10. května se primáni vrátili v čase do antického Řecka a Říma při tématickém dni nazvaném 
"Den v antice". 

11. května se 20 studentů zapojilo do sbírky Květinový den pořádané Ligou proti rakovině. 
Výtěžek bude věnován prevenci této zákeřné nemoci. 

11. května zabojovali naši fotbalisté z nižžšího gymnázia v okresním kole v minifotbalu za 
podpory prof. Diviška. Naši hoši David Vik (3.W), Matěj Šváb (4.W), Lukáš Mikšovský 
(3.W), Sebastian Štelzig (3.W), Jan Havlena (1.W), Daniel Koch (4.W), Petr Šanovec (3.V), 
Ondřej Maršík (3.V), Jan Šanovec (4.W) a Tomáš Košek (4.W) byli třetí. Turnaj řídili Jakub 
Vítek (3.A), Radim Darebník (7.W) a Jan Matyska (7.W). 

11. května si prohlédli Národní muzeum a Vyšehrad v Praze studenti 1.B s prof. Macurou a 
Noskem. V Divadle V Dlouhé zhlédli představení "Macbeth". 

Sázavu sjížděli žáci 4.V s prof. Rojtovou, Zikmundem a Poutníkem na školním výletě ve 
dnech 11.-13. května. 

12. května navštívili studenti 5.V s prof. Nývltovou Vyšehrad, Národní muzeum a v Divadle 
V Celetné zhlédli představení "Richard III.". Studenti 6.W s prof. Forejtem a Havlíčkovu se 
vydali regionem Boženy Němcové. 



V neděli 15. května navštívili studenti chemického semináře s prof. Karáskovou 
Mikrobiologický ústav na Novém Hrádku, kde je Ing. Igor Šplíchal zasvětil do zajímavostí 
mikrobiologie, imunologie a gnotobiologie. 

16. května vypukly maturity, poprvé podle modelu "státních maturit". V prvním týdnu konali 
ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky studenti 4.A a 4.B a týden po nich studenti 
oktávy. Ve dnech 30. května až 7. června probíhala písemná část společné části. Předsedy 
maturitní komise byli ve 4.A prof. Jiří Mohelník z Gymnázia Broumov, ve 4.B PaedDr. Libor 
Turek z Gymnázia Trutnov, v 8.V Mgr. Hana Bubáková z Gymnázia Úpice a v 8.W PaedDr. 
Milan Kulhánek z Gymnázia Broumov. Na písemnou část dohlížela školní maturitní 
komisařka prof. Helena Holečková ze SPŠ a VOŠ stavební v Náchodě. 

V týdnu od 16. května vykonávali funkci předsedy maturitní komise na Gymnáziu Broumov 
Mgr. Richard Brát a Mgr. Jiří Divišek, na trutnovském gymnáziu prof. Iva Rojtová a na 
úpickém gymnáziu prof. Jindra Nývltová. Mgr. Iva Sršňová byla od 30. května školním 
maturitním komisařem na Akademia Merkuri v Náchodě a prof. Zdeněk Polák na SPŠ 
elektrotechnické v Dobrušce. 

17. května vyslechli studenti tercie a kvarty přednášku nprap. Mgr. Jany Pecoldové na téma 
"Trestní odpovědnost". 

18. května zvítězili mezi 10 týmy naši fotbalisté Jan Matyska (7.W), Jan Pádr (3.A), Ondřej 
Nosek (3.A), Matěj Matoulek (7.V), Josef Voborník (7.V), Květoslav Hájek (6.V), Jakub 
Zakouřil (6.V), Jan Hrubý (6.V) a Michal Balcar (6.V) ve florbalovém turnaji v České 
Třebové. Fotbalisty doprovázel prof. Barka. 

19. května byl náhradní termín přijímacích zkoušek určený pro uchazeče, kteří se z vážných 
důvodů nemohli účastnit řádného termínu. Na naší škole se to týkalo 1 žáka. 

19. května reprezentovali školu v okresním kole soutěže Poznávání přírodnin v kategorii 
D Terezie Hejnová (1.V), Karla Červená (1.V) a Alena Žibřidová (1.V), v kategorii C Michal 
Prokop (4.V), Sebastian Prax (4.V) a Žofie Šolcová (4.V) a v kategorii A Petra Nocarová 
(3.A), Nikol Kábrtová (7.V), Barbora Hrabčuková (7.V) a Nikol Felzmannová (2.B). 
Nocarová a Kábrtová se shodně umístily na 2.3. místě a postoupily do krajského kola, které se 
konalo 13. června. 

23. května zahájili sérii sportovních kurzů na Pastvickém rybníku u Kutné Hory studenti 7.W 
s prof. Rojtovou a Zikmundem. Po nich vyjeli studenti 7.V s prof. Slavíkem, Brátem a 
Zikmundovou, vystřídali je studenti 3.A s prof. Diviškem, Forejtem a Javůrkovou a kurzy 
uzavřeli studenti 3.B s prof. Zikmundem, Rojtovou a Matěnovou. Poslední sportovci se tak 
vrátili 20. června. 

Dny od 23. do 25. května trávili studenti 1.W s prof. G. Škodovou a Jaroušovou na školním 
výletě v Sedmihorkách. 

24. května si vybojovali v Jaroměři postup do krajského kola atletického čtyřboje studenti 
Barbora Kubečková (4.W), Klára Matysková (3.V), Tereza Hurdálková (3.W), Markéta 
Čejpová (4.V), Lucie Havlíčková (3.W), Nela Vítová (3.V), Tomáš Matyska (4.V), Pavel Pich 
(4.V), Aleš Král (4.W), Jindřich Brzobohatý (4.V) a Štěpán Štěpán (4.V) pod vedením prof. 
Diviška. Krajské kolo se konalo 3. června v Jičíně. Zde naši atleti obsadili v kategorii chlapců 



i dívek krásná čtvrtá místa. Chlapci bojovali ve složení Aleš Král (4.W), Jindřich Brzobohatý 
(4.V), Štěpán Štěpán (4.V), Pavel Pich (4.V) a Matěj Šváb (4.W) a dívky ve složení Barbora 
Kubečková (4.W), Kateřina Volhejnová (3.V), Lucie Havlíčková (3.W), Tereza Hurdálková 
(3.W) a Klára Matysková (3.V). Atleti zde překonávali rekordy Jiráskova gymnázia: družstvo 
chlapců výkonem 7913 bodů, družstvo dívek ziskem 6347 bodů, Aleš Král v běhu na 60 m - 
7,3 s, ve skoku dalekém - 559 cm, ve vrhu koulí - 11,30 m a v celkovém součtu 2312 bodů, 
Jindřich Brzobohatý  v běhu na 1000 m - 3:05,9 min a Tereza Hurdálková ve skoku vysokém 
- 136 cm. I v krajském kole doprovázel atlety prof. Divišek. 

Čističku odpadních vod v Bražci navštívili 26. května studenti 2.A s prof. Zikmundovou, 27. 
května studenti 2.B s prof. Beránkovou, 31. května studenti 6.W s prof. Havlíčkovou a 3. 
června studenti 6.V s prof. Beránkovou. 

27. května se studenti 2.V Václav Kavalír, Anna Vlčková a František Šedivý za doprovodu 
prof. Diviška zúčastnili celostátního kola doprovodné hry Eurorebusu Dnešní svět v pohybu s 
Českou spořitelnou. V soutěži zvítězili a odvezli si krásné ceny. 6.června se ve stejném 
složení pokusili o úspěch v hlavní soutěži letošního EUROREBUSU opět v Praze za 
doprovodu prof. Košvance. 

27. května se konala Zlatá maturita pro absolventy po 50 letech od maturity. 

Ve dnech 30. května až 7. června probíhala písemná část společné části maturitní zkoušky. 

30.-31. května byli na školním výletě v Janovičkách studenti 1.V s prof. Košvancem a 
Felklovou a ve dne 30. května až 1. června ve Zdoňově studenti 1.B s prof. Macurou a 
Frimlovou. 

31. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W s prof. Štegerovou a 
Š. Škodovou. Po prohlídce Vyšehradu a Národního muzea zhlédli v divadle ABC představení 
"Král Lear". 

31. května vyjeli na školní výlet do Teplic nad Metují studenti 5.V s prof. Nývltovou a 
Slavíkovou. Vrátili se 3. června. 

1. červen trávili ve středověku studenti sekundy při tématickém dni "Středověký den". Přišli 
se na ně podívat terciáni, kteří podobný den připravovali v loňském školním roce. Den 
zorganizovali prof. Dvořáčková, Chmelík a Divišek. 

Studenti 5.W s prof. Beránkovou pomáhali 1. června při organizaci Dne dětí v Novém Městě 
nad Metují. 

2. června se 30 studentů zúčastnilo finále šifrovací soutěže Technoplneta v pražském 
Hostivařském lesoparku. Ze šesti našich týmů uspěli nejlépe Maniaci z 4.V (4. místo ze 49 
týmů) ve složení Michal Matyska, Tomáš Matyska, Václav Šimon, Michal Prokop a Štěpán 
Štěpán. Celou trasou, tzn. 10 šiframi, prošly i týmy EKKMZ z 4.V ve složení Eliška 
Štěpařová, Zuzana Vaňková, Martina Brožová, Kristýna Smolová a Žofie Šolcová (14. místo) 
a MASTERteam z 3.W - Denisa Kolářová, Simona Besedová, Jiří Rýdl, Lucie Havlíčková a 
Kateřina Vanclová jako náhrdaník za Barboru Neumannovou (15. místo). Soutěže se účastnili 
ještě Cvoci z 3.W (Tereza Hurdálková, Tereza Venclová, Lucie Šacherlová, Petra Magdičová, 
Zuzana Vančáková), SingoBonitas z 3.W (Jana Prauseová, Michaela Stehnová, Pavla 



Čížková, Martina Zelená, Magdaléna Juranová) a Špunti z 1.V (Karla Červená, Eliška 
Kavanová, Petra Stará, Terezie Hejnová, Anežka Hlavatá). "Technoplaneťáky" doprovázely 
prof. Javůrková a Jaroušová. 

2. června navštívili studenti 6.W s prof. Rojtovou v rámci biologických praktik exotárium 
v náchodském Déčku. 

Dny od 6. do 8. června trávili studenti 4.W s prof. Vrátilovou a Havlíčkovou na školním 
výletě na Bischofsteinu. 6. června v odpoledních hodinách odjeli na vodácký výlet na Vltavu 
studenti 2.A s prof. Víchem, Pavlíkem a G. Škodovou, vrátili se 9. června. Podobný výlet 
absolvovali i studenti 2.B s prof. Zikmundem, Rojtovou a Jaroušovou ve dnech 7.-10. června. 

8. června proběhlo na stadionu Na Hamrech historicky první okresní finále v beach volejbalu 
dívek. 2. místo vybojovaly dívky Aneta Podstavcová (1.B), Jana Brátová (5.V) a Johana 
Joudalová (5.W), 3. místo patřilo Markétě Slavíkové (6.V), Kateřině Stehlíkové (1.A) a 
Barboře Kubečkové (4.V). 

10. června navštívili studenti 2.A s prof. G. Škodovou a Slavíkovou výtopnu v Jaroměři. 
Septimáni se vydali s prof. Nývltovou a Macurou do Prahy, kde si prohlédli budovu 
parlamentu, Národního divadla, Muzeum kubismu a v Divadle V Dlouhé zhlédli hru "Naši 
furianti". 

Ve dnech 10.-13. června reprezentovali školu ve Svitavách na celostátní přehlídce dětského 
uměleckého přednesu Dětská scéna Adam Budař (2.V) a Markéta Čejpová (4.V). Účast si 
zasloužili svým výkonem v krajském kole. 

Ve dnech 13.-15. června byli naškolním výletě na Pecce studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a 
Jaroušovou. 14. června navštívili pobočku České spořitelny v Náchodě studenti 7.W s prof. 
Olšanovou. Vltavu sjížděli ve dnech 13.-16. června studenti 6.W s prof. Víchem a 
Havlíčkovou. Dny od 15. do 17. června trávili na školním výletě v Janských lázních studenti 
2.W s prof. Chmelíkem a Slavíkem, v Lipíně v Českém ráji studenti 3.V s prof. Klemencem a 
Barkou a dny od 15. do 18. června ve Velkých Bílovicích studenti 3.A s prof. Forejtem a 
Javůrkovou. 

15. června se studenti Ondřej Hušek (2.W), Daniel Němeček (2.W), Tomáš Matoulek (2.W), 
Martin Kováčik (2.W), Tomáš Macek (2.V), Pavel Urban (2.V), David Hejzlar (2.V), Michal 
Matyáš (1.V), Jan Havlena (1.W) a Vojtěch Mervart (1.W) účastnili florbalového turnaje 
Florbalmánie v Hradci Králové. Probojovali se až do finále, kde nestačili až po samostatných 
nájezdech na ZŠ Znojmo. Stejná soutěž pro studenty SŠ se konala 17. června. Naši školu 
reprezentovali Jan Matyska (7.W), Radim Darebník (7.W), Josef Voborník (7.V), Květoslav 
Hájek (6.V), Michal Balcar (6.V), Jakub Zakouřil (6.V), Jan Hrubý (6.V), Marek Bartoš (6.V) 
a Jan Čečetka (4.W). Florbalisty doprovázel prof. Divišek. 

15. června byli na exkurzi v Ratibořicích studenti 2.A s prof. Venclíkovou a Pavlíkem. 16. 
června vyjeli žáci volitelného předmětu Přírodovědná praktika ze sekundy s prof. 
Zikmundovou do Hradce Králové na akci Přírodovědecké fakulty Univerzity HK nazvané 
Hrajeme si i hlavou. Timotej Mareš (2.V) a Tomáš Macek (2.V) zde získali ocenění za 
nejlepší papírové konstrukce. 



17. června odjelo 33 studentů s prof. Pavlíkem, Frimlovou a Beránkovou na pznávací zájezd 
do Španělska, z něhož se vrátili 26. června. V Paříži trávilo dny od 20. do 24. června 28 
studentů s prof. Felklovou a Jirkovou. 

19. června odjeli na školní výlet do Loučné nad Desnou studenti 2.V s prof. Diviškem a 
Barkou, z výletu se vrátili 22. června. Další třídou, která na výletě sjížděla Vltavu, byla 6.V 
s prof. Víchem, Ježkem a Rojtovou ve dnech 21.-24. června. 

20. června se v aule konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení za účasti rodinných 
příslušníků studentů. 

22. června se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií fotokroužku Jiráskova gymnázia na 
zámku v Novém Městě nad Metují. O hudební doprovod se zasloužili Ondřej Míl (7.W) a 
Tomáš Smola (7.W). Svá díla vystavili Klára Škodová (7.W), Lucie Barešová (7.W), Kamila 
Machová (3.A), Nikol Davidová (3.W), Jan Štěpán (6.W) a Marek Pitaš (6.W). Výstava měla 
trvání do konce srpna. 

23. června navštívili studenti 3.W s prof. Brátem a Klemencem Hasičský záchranný sbor 
v Hronově. Stejnou exkurzi absolvovali 29. června studenti 3.V. Studenti dramatické výchovy 
sekundy a kvarty hráli v aule pro primány, sekundány a terciány představení, které bylo 
průřezem jejich celoroční práce. Jako hosté vystoupila hudební skupina Jam Defect, tvořená 
převážně žáky nižšího gymnázia. 

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

24. června si žáci nižšího gymnázia předávali učebnice na další školní rok. Na regionální 
literární exkurzi v Hronově a v Malých Svatoňovicích byli studenti 7.V s prof. Nývltovou. 
Studenti 6.W s prof. Brátem navštívili výtopnu v Jaroměři. Stejnou exkurzi uskutečnili 28. 
června studenti 6.V s prof. Klemencem a Ježkem a 29. června studenti 2.B s prof. Sršňovou a 
G. Škodovou. 

Poslední dny před vysvědčením probíhaly ve znamení exkurzí a jiných akcí. 27. června se za 
regionálními pověstmi vydali žáci 2.V s prof. Nývltovou a žáci 2.W s prof. Dvořáčkovou a 
Chmelíkem, terénní biologickou exkurzi absolvovali studenti 2.A s prof. Matěnovou, studenti 
6.V s prof. Ježkem, studenti 1.A s prof. Jaroušovou a Š. Škodovou a studenti 1.B s prof. 
Rojtovou a Víchem, tématický den Lidé a krajina na Náchodsku uskutečnili kvartáni s prof. 
Macurou a Beránkovou, třídnický den si udělali studenti 7.V s prof. Brátem a 6.W s prof. 
Havlíčkovou a Zikmundovou vyrazili na poznávací vycházku do okolí, literární exkurzi do 
Hronova absolvovali studenti 2.B s prof. Misarovou a Fišerovou, pro žáky 1.W připravily 
prof. G. Škodová a Sršňová sportovní den a 7.W pracovala s prof. Polákem ve dnech 27.-28. 
června na fyzikálním projektu. 28. června proběhl pro zájemce z řad nižšího gymnázia Česko-
polský den pod vedením prof. Dvořáčkové a Chmelíka, na literární exkurzi byli v Malých 
Svatoňovicích studenti 3.A s prof. Forejtem a Havlíčkovou a v Ratibořicích studenti 2.B 
s prof. Misarovou a Fišerovou, bilogickou vycházku podnikli žáci 1.V s prof. Jaroušovou, 
poznávací vycházku do okolí absolvovali žáci 1.W s prof. G. Škodovou a Sršňovou a žáci 
4.W s prof. Vrátilovou, 1.B navšívila v regionu barokní památky s prof. Macurou a studenti 
3.B s prof. Matěnovou a studenti 5.V s prof. Nývltovou měli třídnický den. 29. června se pro 
sekundány konal tématický den Ekosystémy pod vedením prof. Ježka, Diviška a Chmelíka, na 
literární exkurzi v Malých Svatoňovicích byli žáci 4.V s prof. Poutníkem, v Hronově studenti 
2.A s prof. Venclíkovou a Pavlíkem a v Hronově a v Malých Svatoňovicích studenti 7.W 



s prof. Nývltovou, biologickou vycházku abslovovali žáci 1.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou 
a na regionální vycházce po okolí byli studenti 3.A s prof. Forejtem, 6.V s prof. Vrátilovou a 
Matěnovou, 1.A s prof. Noskem a Krákorovou a 7.V s prof. Macurou a Beránkovou. Studenti 
6.W měli třídnický den s prof. Havlíčkovou. 

28. června se v odpoledních hodinách neformálně rozloučili se školním rokem členové 
pedagogického sboru a zaměstnanci školy a zároveň se rozloučili i s dlouholetými kolegy 
prof. Ivou Venclíkovou a prof. Miloslavem Javůrkem, kteří definitivně odcházejí do důchodu. 

30. června dostali studenti závěrečné vysvědčení, učitelé se sešli na závěrečné poradě a 
skončil školní rok 2010-11. 

zapsala Martina Javůrková 

 


