Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2012-13
Školní rok 2012-13 začal pro pedagogy 29. srpna. Na úvodní pedagogické radě přivítal ředitel
školy nové členy pedagogického sboru: Mgr. Hanu Kubínovou (anglický jazyk), Mgr. Pavla
Fišera (anglický jazyk), Mgr. Daniela Luštince (chemie - biologie) a Mgr. Davida Zapletala
(základy společenských věd - tělesná výchova). V tomto školním roce bude na škole působit
také studentka z Kalifornie Trisha Remetir, která je zde na roční pobyt v rámci Fullbrightova
programu. Naši učitelé angličtiny ji využijí ve svých hodinách jako rodilou mluvčí.
Do nového školního roku nenastoupili kolegové Bedřich Nejman, který odešel do důchodu,
Petra Půlpánová a Andrea Krákorová, které odešly na rodičovskou dovolenou a Michaela
Beránková, která se během prázdnin vdala, změnila příjmení na Netíková a odešla do
dlouhodobé pracovní neschopnosti a následně na rodičovskou dovolenou.
Ve dnech 30. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky 6 studentů (1 z angličtiny, 2 z fyziky a
6 z matematiky) s nevalným výsledkem. U jednotlivých opravných zkoušek někteří studenti
uspěli, ale celkově neuspěl nikdo ze studentů, protože někteří měli zkoušky dvě. Tři z těchto
studentů požádali o opakování ročníku a bylo jim vyhověno a tři odešli na jinou střední školu.
Pro žáky začal školní rok 3. září. Prostřednictvím školního rozhlasu je přivítal ministr školství
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a ředitel školy Pavel Škoda a ve třídách třídní učitelé.
Podle rozvrhu se začalo učit hned následující den 4. září.
5. září přivítali školní rok v odpoledních hodinách učitelé neformálním setkáním v klubovně
školy.
6. září proběhly ve škole Studentské volby, které jsou simulací skutečných voleb do krajských
zastupitelstev. Pořádá je v rámci projektu Jeden svět na školách sdružení Člověk v tísni a
v letošním roce se do nich zapojilo na 180 středních škol. U nás akci zorganizovala se
studenty maturitního ročníku prof. Kolářská. Do Studentských voleb se mohli zapojit studenti
starší 15 let.
7. září seznámili pracovníci Mikrobiologického ústavu na Novém Hrádku studenty
biologického semináře pro 3. ročník a septimu s projektem Otevřená věda, v jehož rámci
mohou studenti mimo jiné realizovat tvorbu seminárních prací právě ve spolupráci s tímto
ústavem.
11. září se konala opravná maturitní zkouška, jíž předsedala Mgr. Ludmila Lorencová
z Gymnázia Broumov. Opravná maturita se týkala 4 studentů. Jeden opravoval ústní část
společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, ostatní profilovou část
z různých předmětů (anglický jazyk, biologie, zeměpis). Všichni studenti u opravné maturitní
zkoušky uspěli. Jako předsedové maturitních komisí z naší školy opět vyjeli prof. Divišek na
Gymnázium Broumov, prof. Štegerová na Městské gymnázium a střední odbornou školu
Úpice a prof. Fišer na Střední školu řemeslnou Jaroměř.
V září absolvovali nově přijatí studenti primárně preventivní pobyty. Studenti 1.A byli ve
dnech 11.-13. září s prof. Polákem a Víchem v Českém Šumburku, studenti 1.B ve dnech
17.-19. září s prof. Matěnovou a Macurou tamtéž, žáci 1.V s prof. Dvořáčkovou a Slavíkovou

ve dnech 25.-27. září ve Studené Vodě u Božanova a žáci 1.W s prof. Klemencem a Barkou
ve dnech 26.-28. září v Janovičkách.
12. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové studenti 3. ročníku s prof. Ježkem a Rojtovou,
18. září absolvovali tuto biologickou exkurzi studenti septimy s prof. Luštincem a Slavíkem a
20. září studenti tercie s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Karáskovou.
13. září reprezentovali školu na Literárním festivalu Studánecká ČAPKIANA v Malých
Svatoňovicích studenti Adam Budař (4.V) a František Šedivý (4.V).
17. září se pět našich studentů (Jiří Rýdl (5.W), Štěpán Štěpán (6.V), Daniel Čejchan (7.V),
Timotej Mareš (4.V), Michaela Sandtnerová (6.W)) zúčastnilo slavnostního setkání na úřadu
Královéhradeckého kraje pořádaného pro nejúspěšnější řešitele krajských a celostátních kol
olympiád a vědomostních soutěží. Doprovodil je prof. Polák.
18. září si studenti primy, kvinty a 1.A připomněli v aule 115. výročí založení školy.
Vystoupil Sboreček pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa, historii školy přiblížili prof. Javůrek,
ředitel školy Škoda a studenti Adam Budař (4.V) a František Šedivý (4.V) a ti rovněž
vystoupili s dramatizací Čapkovy povídky. Organizace slavnostního setkání se ujal bývalý
profesor a bývalý ředitel školy Miloslav Javůrek.
19. září absolvovali dějepisnou exkurzi do středověku v Historickém centru řemesel a umění
v Botanicu v Ostré u Lysé nad Labem sekundáni s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou, Štegerovu a
Karáskovou. 20 studentů se již tradičně podílelo na celorepublikové sbírce Srdíčkový den
pořádané sdružením Život dětem prodejem srdíček v ulicích města.
21. září reprezentovali školu naši atleti v okresním kole středoškolského poháru CORNY
v Novém Městě nad Metují. Doprovázeli je prof. Divišek a Rojtová. Obě naše družstva si
vedla skvěle. Dívky Kateřina Hanušová (3.B), Šárka Jirásková (3.B), Tereza Hanušová (2.A),
Lenka Hackerová (3.A), Adina Hovorková (2.B), Michaela Vanická (2.B), Anna Zikmundová
(8.V), Lenka Malinová (8.V), Markéta Slavíková (8.V), Šárka Čmelíková (7.V), Zuzana
Vančáková (5.W) a Lucie Havlíčková (5.W) si svými výkony vybojovaly první místo a
zajistily si tak účast v krajském kole. Ačkoliv chlapci Aleš Král (6.W), Zdeněk Rozinek (3.B),
Michal Kopecký (8.W), Jakub Zakouřil (8.V), Tomáš Roztočil (7.W), Jakub Plašil (4.B),
Dominik Mach (6.V), Jindřich Brzobohatý (6.V), Martin Škoda (1.A), Adam Holeček (1.A) a
Jaroslav Novotný (3.A) předvedli kvalitní sportovní výkony, podlehli protivníkům z Hronova,
a tím pádem jim unikl postup do krajského kola.
24. září doprovodili studenty na přespolní běh do Police nad Metují prof. Košvanec a Slavík.
Za primány a sekundány běželi Nikola Drábková (2.W), Alžběta Jansová (2.W), Julie
Prokopová (2.V), Pavla Brátová (2.V), Jana Možíšová (2.W), Jakub Divišek (2.W), Vojtěch
Joska (2.W), Miroslav Říha (2.V), Daniel Vaňát (2.V), Jan Čejchan (1.W) a Tomáš Křivda
(2.V). Terciány a kvartány zastupovali Markéta Zeisková (3.V), Alena Žibřidová (3.V),
Karolína Bílková (4.V), Tereza Škodová (3.W), Jana Michelčková (4.W), Tereza Stehlíková
(4.W), Marek Vlček (3.V), Jan Havlena (3.W), Jan Vondráček (3.W), Lukáš Kligl (4.V),
Pavel Urban (4.V) a Ondřej Hušek (4.W). Středoškoláky reprezentovali Anna Zikmundová
(8.V), Šárka Jirásková (3.B), Kristýna Janušová (3.B), Tereza Hanušová (2.A), Monika
Venclová (6.W), Kateřina Černá (1.B), Michal Kopecký (8.W), Zdeněk Rozinek (3.B), Jan
Staněk (3.B), Martin Škoda (1.A) a Adam Holeček (1.A). Z okresního kola se podařilo
postoupit pěti ze šesti našich týmů do krajského finále v Nové Pace.

27. září se družstvo dívek za doprovodu prof. Rojtové zúčastnilo krajského kola
středoškolského poháru CORNY ve Dvoře Králové nad Labem. Dívky v sestavě Tereza
Hanušová (2.A), Lenka Hackerová (3.A), Adina Hovorková (2.B), Michaela Vanická (2.B),
Anna Zikmundová (8.V), Lenka Malinová (8.V), Markéta Slavíková (8.V), Lucie Havlíčková
(5.W), Klára Jelínková (3.A), Tereza Konvalinová (3.A), Petra Veverková (2.A) a Monika
Venclová (5.W) nedosáhly na medailové umístění a skončily na šestém místě.
27. září vyjeli do Kuksu na literárně historickou exkurzi studenti 3. ročníku a septimy s prof.
Macurou, Misarovou, Mičíkovou, Š. Škodovou a Nývltovou.
3. října byli na literárně-historické exkurzi v Praze žáci 4.W s prof. Dvořáčkovou a Felklovou.
3. října proběhlo krajské finále v přespolním běhu v Nové Pace. Mladší žáci (Křivda, Divišek,
Říha, Joska, Vaňát, Čejchan) zvítězili a Křivda obsadil 2. místo a Divišek 5. místo
v jednotlivcích. Starší
žákyně (Žibřidová,
Zeisková,
Škodová,
Bílková,
Joudalová) vybojovaly 4. místo a Žibřidová 12. místo v jednotlivcích. Starší žáci (Kligl,
Macek,
Urban,
Vlček,
Vondráček) byli
osmí a
v
jednotlivcích Kligl šestý.
Středoškolačky (Jirásková, Zikmundová, Hanušová, Venclová, Janušová) obsadily 5. místo a
Jirásková 6. místo. Středoškoláci (Kopecký, Škoda, Staněk, Holeček, Rozinek) získali svým
výkonem 4. místo a Kopecký 13. místo. Běžce opět doprovázeli prof. Košvanec a Slavík.
4. října zvítězili chlapci Lukáš Mikšovský (5.W), Marek Oleják (5.W), David Vik (5.W),
Sebastian Štelzig (5.W), Aleš Jansa (5.W), Matěj Vítek (5.V), Ondřej Maršík (5.V), Petr
Šanovec (5.V), Martin Škoda (1.A), Marek Pokorný (1.B), Jaroslav Máslo (2.B), Jan
Martínek (2.B), Tomáš Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), Daniel Němeček (4.W), Martin
Blahota (4.W), Ondřej Hušek (4.W) a Martin Kováčik (4.W) v okresním kole fotbalového
turnaje a postoupili do krajského finále. Turnaj organizoval prof. Zapletal.
5. října se výchovná poradkyně prof. Nývltová sešla s maturanty, aby je informovala o
možnostech studia na vysokých školách a o formální stránce podávání přihlášek na
VŠ. 12. října se uskutečnila v tělocvičně Burza vysokých škol. O možnostech studia na VŠ a o
svých individuálních zkušenostech pohovořili se zájemci z řad maturantů naši absolventi,
v současné době vysokoškoláci.
8. října vyslechli v kině Vesmír studenti nižšího gymnázia a kvinty "kinokoncert" s názvem
"Jižní pól" a studenti vyššího gymnázia (kromě maturantů) koncert nazvaný "Tibet".
9. října reprezentovaly školu 2 týmy na turnaji ve frisbee. Jeden z týmů zvítězil a druhý
přivezl bronz. O úspěch se zasloužili Anna Miltová (8.W), Matěj Fanta (8.W), Michal
Kopecký (8.W), Daniel Hladík (8.W), Marek Pitaš (8.W), Alena Henclová (4.B), Ondřej
Hladík (4.B), Veronika Říhová (7.W), Samuel Mareš (7.W), Ondřej Kosek (2.B), Jan Čečetka
(6.W), Vojtěch Hruša (6.W), Monika Venclová (6.W), Jakub Šmída (6.W), Jan Halda (6.W),
Tomáš Košek (6.W) a Zuzana Vančáková (5.W). Oba sportovní týmy doprovázel prof.
Zapletal.
Ve dnech 10.-11. října se škola prezentovala na Výstavě středních škol, určené pro žáky
9. tříd základních škol a jejich rodiče.
10. října v podvečerních hodinách přivítali naši studenti 27 německých studentů z partnerské
školy v Georgsmarien-Hütte. Byl pro ně v rámci výměnného pobytu připraven bohatý

program do 19. října. Byli přivítáni ve škole a na radnici. Prohlédli si náchodský zámek,
pevnost Dobrošov, navštívili Harrachov a Liberec, Adršpašské skály a broumovský
klášter, Prahu a Nové Město nad Metují. Další program pro ně připravily hostitelské rodiny.
11. října se konalo krajské finále fotbalového turnaje v Jičíně. Zde hrál náš tým ve složení
Lukáš Mikšovský (5.W), Marek Oleják (5.W), David Vik (5.W), Sebastian Štelzig (5.W),
Aleš Jansa (5.W), Dominik Zítko (5.V), Petr Šanovec (5.V), Martin Škoda (1.A), Jaroslav
Máslo (2.B), Jan Martínek (2.B), Tomáš Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), Daniel Němeček
(4.W), Martin Blahota (4.W) a Jan Havlena (3.W) a vybojoval pěkné 2. místo. Fotbalisty
doprovázel prof. Zapletal.
Ve dnech 12.-13. října a 19.-20. října byly v budově školy volební místnosti pro dva volební
okrsky voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu ČR.
Ve dnech 10.-16. října prošli maturanti z 8.V a 4.A testováním Vektor společnosti Scio. Žáci
byli testováni v kvintě a 1. ročníku a obě testování budou analyzována společně. Studenti
vypracovávali testy z obecných studijních předpokladů, českého, anglického a německého
jazyka a z matematiky.
17. října se 144 studentů zúčastnilo mezinárodní soutěže ve znalostech přírodovědných
předmětů Přírodovědný klokan. Soutěž je určena žákům tercie až sexty a 1. a 2. ročníku.
V kategorii Kadet zvítězili mezi 57 účastníky žáci 4.V. První byl Tomáš Macek,
druhá Meriem Djemaiel El Gharred (4.V) a třetí Timotej Mareš (4.V). V kategorii Junior
soutěžilo 87 studentů. Zvítězil Štěpán Štěpán (6.V), stříbro získal Jiří Rýdlo (5.W) a bronz
Jakub Šmída (6.W).
17. října se již tradičně osm našich studentů zapojilo do sbírky Tyfloservisu na podporu
nevidomých a slabozrakých lidí Bílá pastelka.
18. října zhlédli studenti některých tříd projekci studentského Filmového klubu Jeden svět
"Lekce běloruštiny". Hostem byl student broumovského gymnázia Andrej Paliashchuk, jehož
rodina pod vlivem politické situace v Bělorusku byla nucena z vlasti odejít.
Česká školní inspekce provedla ve dnech 18.-23. října na škole kontrolu.
23. října jeli studenti 3. ročníku a septimy s prof. Sršňovou, Polákem, Zikmundovou a
G. Škodovou do IQ centra v Liberci.
23. října představili 4. hod. v aule žáci dramatické výchovy z kvarty Puškinovy pohádky.
Vystoupení se zúčastnili primáni a žáci ZŠ Komenského v Náchodě. Dramatizaci s dětmi
nacvičila prof. Dvořáčková.
23. října organizoval prof. Zapletal okresní kolo turnaje ve stolním tenise pro střední školy.
Naši chlapci Michal Schrötter (4.A), Aleš Jansa (5.W), Dominik Mach (6.V), Pavel Pich
(6.V), Petr Šanovec (6.W), Marek Bartoš (8.V) a Jakub Zakouřil (8.V) postavili dva týmy,
které skončily na 5. a 6. místě.
24. října pak němčináři ze 3.A a 8.V navštívili v Pardubicích v Goetheinstitutu s prof.
Fišerovou a Š. Škodovou Festival německého divadla.

24. října doprovodil prof. Divišek fotbalový tým na turnaj SŠ v kopané "O pohár Josefa
Masopusta". Chlapci David Vik (5.W), Vojtěch Ruffer (3.B), Michal Schrötter (4.A),
Sebastian Štelzig (5.W), Tomáš Roztočil (7.W), David Špelda (7.W), Marek Pokorný (1.B),
Vojtěch Troutnar (2.A), Ladislav Tichý (7.V), Adam Darebník (7.V), Martin Škoda (1.A),
Petr Hlávko (8.W), Jan Šanovec (6.W), Jindřich Brzobohatý (6.V), Daniel Koch (6.V), Ondřej
Boroš (7.W), Jakub Haman (4.B) a Pavel Lokvenc (4.B) obsadili 5. místo.
Ve dnech 25.-26. října měli žáci podzimní prázdniny.
29. října navštívil školu Martin Kopáček, absolvent Jiráskova gymnázia, který pracoval jako
sociální pracovník v Tibetu. O své zkušenosti se podělil se studenty sexty, 2. ročníku, 3.A a
zeměpisného semináře v programu nazvaném "Tibet - Ladak".
29. října v podvečer jeli zájemci z dramatického kroužku s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou
do Hradce Králové do studia Beseda na představení "Noc oživlých mrtvol".
30. října zhlédlo 34 studentů francouzštiny s prof. Felklovou v pražském Bránickém divadle
inscenaci Moliérova Lakomce ve francouzštině.
2. listopadu reprezentovali školu studenti v krajském kole Logické olympiády. Do krajského
kola se nominovali díky svým výkonům v základním kole, které proběhlo on-line. Studenty
Jakuba Ježka (1.W), Miroslava Říhu (2.V), Davida Továrka (2.W), Vojtěcha vyskočila (2.W)
a Michala Matoulka (2.W) doprovodil prof. Klemenc. Za středoškoláky se nominovali Jan
Hrubý (8.V), Milena Vaňková (2.A), Jakub Zakouřil (8.V), Karolína Pěčková (7.V), Štěpán
Štěpán (6.V) a Martin Štěpánek (2.A). Milena Vaňková obsadila krásné 3. místo a
nominovala se do finále.
2. listopadu se konal tradiční již čtrnáctý ročník "Běhu do zámeckých schodů". V kategorii B
- 6.-7.ročníky jsme obsadili celkové 6.místo, v kategorii C - 8.-9.ročníky výborné 2. místo a
v obou středoškolských kategoriích jsme nenašli přemožitele a zvítězili. V jednotlivcích
zvítězili Tomáš Křivda (2.V) a Šárka Jirásková (3.B). Na úspěchu se podíleli Alžběta Jansová
(2.W), Julie Prokopová (2.V), Hoai Phuong Nguyen (1.V), Jana Možíšová (2.W), Nikola
Drábková (2.W), Tomáš Křivda (2.V), Jakub Divišek (2.W), Vojtěch Joska (2.W), Daniel
Vaňát (2.V), Tereza Stehlíková (4.W), Tereza Škodová (4.V), Julie Hrušová (3.W), Karolína
Bílková (4.V), Lukáš Kligl (4.V), Ondřej Hušek (4.W), Jan Havlena (3.W), Martin Blahota
(4.W), Jan Vondráček (3.W), Šárka Jirásková (3.B), Anna Zikmundová (8.V), Monika
Venclová (6.W), Kateřina Žibřidová (8.W), Kristýna Janušová (3.B), Michal Schrötter (4.A),
Michal Kopecký (8.W), Jan Staněk (3.B), Pavel Bláha (1.A), David Česenek (4.A) a prof.
Divišek jako vedoucí týmu.
5. listopadu se na naší škole uskutečnilo oblastní kolo turnaje v pišQworkách. Spolu
s organizátory soutěže se o organizaci zasloužil prof. Preclík. Zúčastnilo se 16 týmů z
okolních škol. Tým „Nevím“ z Jiráskova gymnázia ve složení Jan Staněk (3.B), Daniel Vlček
(3.B), Daniel Winter (3.A), Zuzana Boháčová (4.B), Veronika Říhová (7.W) doslova
převálcoval ostatní soupeře, a tak mu právem náleželo první místo a postup do krajského kola.
5. listopadu jeli téměř všichni maturanti na exkurzi do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
Studenty doprovodili prof. Štegerová, Macura, Karásková a Felklová.

6. listopadu reprezentovali školu chlapci Daniel Němeček (4.W), Matouš Vancl (4.W), Ondřej
Hušek (4.W), Martin Kováčik (4.W), Tomáš Matoulek (4.W), Dominik Kania (4.W), Tomáš
Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), Jan Havlena (3.W) a Vojtěch Mervart (3.W) školu
v okrskovém kole florbalového turnaje. Pod vedením prof. Zikmunda zvítězili a postoupili do
okresního kola. Tento den doprovodil prof. Zapletal fotbalisty do Malých Svatoňovic na
středoškolskou futsalovou ligu. Mužstvo ve složení David Vik (5.W), Sebastian Štelzig
(5.W), Vojtěch Ruffer (3.B), Michal Schrötter (4.A), Tomáš Roztočil (7.W), David Špelda
(7.W), Petr Hlávko (8.W), Jindřich Brzobohatý (6.V) a Daniel Koch (6.W) vybojovalo
3. místo, což nestačilo na postup.
8. listopadu se maturanti zúčastnili v aule programu Jiřího Černého "Vladimír Vysockij a
Bulat Okudžava".
8. listopadu se konaly dva sportovní turnaje. Prof. Košvanec organizoval v házenkářské hale
okresní kolo Orion Florbal Cupu pro primu a sekundu a 6. a 7. ročník ZŠ. Tým Jiráskova
gymnázia hrál v sestavě Tomáš Kubíček (2.W), Miroslav Říha (2.V), Daniel Vaňát (2.V)
vyhlášený nejlepším hráčem turnaje, Tomáš Křivda (2.V), Jakub Divišek (2.W), Vojtěch
Joska (2.W), Hynek Pacák (1.V), Jiří Dostál (1.V), Jan Čejchan (1.W), Martin Stuchlík (1.W),
Tomáš Lipovský (1.W) a Jakub Ježek (1.W) a mezi 6 týmy zvítězil. Florbalisté tak postoupili
do krajského kola, které proběhne 20. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem. Prof Divišek
doprovodil kluky do 1. kola Školní futsalové ligy v České Skalici. Chlapci Martin Blahota
(4.W), Martin Kováčik (4.W), Pavel Urban (4.V), Tomáš Macek (4.V), Daniel Němeček
(4.W) Ondřej Hušek (4.W), Jan Havlena (3.W) a Tomáš Matoulek (4.W) zvítězili a postoupili
do dalšího kola.
8. listopadu se v odpoledních hodinách konala hodnotící pedagogická rada.
12. listopadu zhlédli studenti sexty, septimy, 2. a 3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka inscenaci Divadla Anfas "A. S. Puškin - Evžen Oněgin".
Chlapci primy a sekundy jeli v pondělí 12. listopadu reprezentovat školu s prof. Diviškem na
školní futsalovou ligu do Červeného Kostelce. Mužstvo hrálo v sestavě Lubor Zoufal (2.V),
Tomáš Kubíček (2.W), Vojtěch Joska (2.W), Jakub Divišek (2.W), Jan Čejchan (1.W), Jakub
Pitřinec (2.V), Miroslav Říha (2.V), Tomáš Křivda (2.V) a Daniel Vaňát (2.V). Z druhého
místa postoupili do dalšího kola.
13. listopadu se do Klicperova divadla v Hradci Králové vydali žáci dramatické výchovy ze
sekundy a kvarty a členové dramatického kroužku Hidrak na představení "Figarova svatba".
Studenty doprovázeli prof. Dvořáčková a Divišek.
14. listopadu se konal školní šachový turnaj. Přes nízký zájem především ze strany studentů
nižšího gymnázia se turnaje zúčastnilo 15 studentů. Po velmi vyrovnaném boji, kdy pořadí na
prvních čtyřech místech muselo při shodě bodů určit až pomocné hodnocení, obhájil loňské
vítězství Kirill Juran (7.V). Z účastníků turnaje budou sestavena družstva pro okresní kolo,
které proběhne 13. prosince v Hronově. Za organizaci turnaje vděčíme šachovému oddílu TJ
Náchod.
15. listopadu se na naší škole konalo okresní finále turnaje ve florbalu dívek. Organizaci
zajišťoval prof. Košvanec. Náš tým ve složení Lenka Remešová (1.B), Simona Besedová
(5.W), Zuzana Vančáková (5.W), Anna Kollertová (1.A), Petra Prouzová (1.A), Michaela

Kosová (1.B), Kateřina Ulvrová (1.B), Markéta Zeisková (3.V), Radka Lecnarová (2.A), Petra
Veverková (2.A) a Veronika Navrátilová (4.A) vybojoval pěkné 2. místo.
15. listopadu proběhly od 16:00 třídní schůzky. Od 15:00 se v aule konalo setkání zástupců
z řad rodičů v Radě rodičů SRPDŠ.
19. listopadu protestovalo několik našich studentů spolu se studenty jaroměřského gymnázia
na ustavujícím jednání krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje proti uzavření
koalice s KSČM a zvláště pak proti tomu, že odbor školství povede kandidátka za KSČM
Táňa Šormová. Hejtmanovi Královéhradeckého kraje panu Lubomíru Francovi předali dopis.
20. listopadu reprezentovali chlapci z primy a sekundy s prof. Košvancem školu ve Dvoře
Králové nad Labem v krajském finále ve florbalovém turnaji. Chlapci Tomáš Kubíček (2.W),
Miroslav Říha (2.V), Tomáš Křivda (2.V), Daniel Vaňát (2.V), Josef Prouza (2.V), Jakub
Divišek (2.W), Vojtěch Joska (2.W), Hynek Pacák (1.V), Jiří Dostál (1.V), Lukáš Prouza
(1.V) a Martin Stuchlík (1.W) byli druzí.
Ředitel školy se sešel s maturanty, aby je informoval o aktuálních změnách maturitní
zkoušky. 21. listopadu se konala schůzka se 4.A a 4.B a 22. listopadu s 8.V a 8.W. Maturanti
se přihlašují k maturitní zkoušce nejpozději do konce listopadu.
21. listopadu zavzpomínali v aule na Karla Kryla spolu s jeho bratrem Janem Krylem ve
vzpomínkovém pořadu studenti sexty a 2. ročníku.
22. listopadu se odehrály dva florbalové turnaje. Prof. Zapletal doprovodil tým dívek ve
složení Viktorie Hanušová (4.W), Kateřina Vítková (4.W), Tereza Stehlíková (4.W), Kamila
Macková (4.W), Nina Brožková (4.W), Kristina Pavlasová (4.W), Kateřina Čápová (4.W),
Ivan Paulusová (4.W) a Markéta Zeisková (3.V) do Police nad Metují na okresní kolo
florbalového turnaje. Dívky obsadily 3. místo. Další florbalový tým reprezentoval školu pod
vedením prof. Diviška. V náchodské házenkářské hale se uskutečnilo okresní finále ve
florbalu chlapců SŠ. V konkurenci 8 družstev naši studenti Květoslav Hájek (8.V), Michael
Blacar (8.V), Ondřej Malík (2.B), Martin Kováčik (4.W), Ondřej Hušek (4.W), Marek Bartoš
(8.V), Jakub Zakouřil (8.V), Jan Hrubý (8.V), Jan Čečetka (6.W) a Dominik Regner (7.V)
zvítězili ve všech 5 utkáních a zcela jednoznačně postoupili do krajského kola, které
proběhne 5. prosince v Hradci Králové. Kromě vítězství v soutěži družstev byl vyhlášen
nejlepším střelcem turnaje Jakub Zakouřil a nejlepším brankářem Slávek Hájek. Celý turnaj
řídili naši studenti Martin Mareš (3.B), Daniel Meduna (7.V) a Jan Čečetka (6.W).
"Všemi kontinenty světa" se na kole s Lucií a Michalem Jonovými rozjeli žáci nižšího
gymnázia. Cestopisný program se konal 22. listopadu v aule.
23. listopadu reprezentovaly naše dva týmy školu v krajském kole středoškolského turnaje v
piškvorkách na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Oba naše týmy postoupily ze
základního kola, ale dál se již nedostaly. Za tým Nevim soutěžili Jan Staněk (3.B), Daniel
Vlček (3.B), Daniel Winter (3.A), Zuzana Boháčová (4.B) a Veronika Říhová (7.W) a tým
Narychlo tvořili Marek Bartoš (8.V), Jakub Zakouřil (8.V), Michal Kulek (8.V), Tomáš
Voborník (8.V) a Jan Hrabčuk (8.V). Soutěžící doprovodil prof. Preclík.
26. listopadu zavítali do školy členové divadelního souboru The Bear Educational Theatre
Prague, aby pro naše studenty v aule sehráli tři různá představení v angličtině (The

Detectives, Frank Novotny and the Case of the Present Perfect, History of England 1).
Vystoupení se zúčastnili studenti víceletého gymnázia od tercie do oktávy a studenti 4.
ročníku čtyřletého gymnázia.
27. listopadu zhlédli žáci primy s prof. Dvořáčkovou, Chmelíkem a Poutníkem v Klicperově
divadle v Hradci Králové dramatizaci knihy Karla Poláčka "Bylo nás pět".
27. listopadu se tři týmy našeho gymnázia (celkem 21 studentů) účastnily Internetové
matematické olympiády. Měly dvě hodiny na vyřešení celkem 10 příkladů. Přihlášeno
bylo 207 týmů z celé ČR i Slovenska. Nejlepší z našich týmů se umístil na pěkném 20. místě.
20. místo vybojoval tým ve složení Daniel Čejchan (7.W), Radim Kvirenc (7.W), Barbora
Šourková (7.W), Jakub Zakouřil (8.V), Jan Hrubý (8.V), Marek Bartoš (8.V) a Milena
Vaňková (2.A), 50. místo obsadil tým ve složení Karolína Pěčková (7.V), Monika Besedová
(7.V), Hana Ježdíková (7.V), Jan Staněk (3.B), Petr Šmejkal (3.B), Daniel Meduna (7.V) a
Michal Šimbera (7.V) a 124. místo tým ve složení Matěj Fanta (8.W), Petr Kafka (4.A), Pavel
Lokvenc (4.B), Marek Hanuš (4.B), Zuzana Boháčová (4.B), Michal Kopecký (8.W) a Jiří
Valášek (8.W).
28. listopadu zvítězili v okresním kole v Jaroměři florbalisté Daniel Němeček (4.W), Matouš
Vancl (4.W), Ondřej Hušek (4.W), Martin Kováčik (4.W), Tomáš Matoulek (4.W), Dominik
Kania (4.W), Tomáš Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), Vojtěch Mervart (3.W), Jan Havlena
(3.W) a Miroslav Říha (2.V) pod vedením prof. Zikmunda.
29. listopadu se naši studenti zúčastnili krajského finále družstev v plavání v Trutnově pod
vedením prof. Slavíka. Za žákyně soutěžily Kateřina Jermanová (2.W), Kateřina Čápová
(2.W), Lucie Lemfeldová (2.W), Štěpánka Frimlová (2.W), Markéta Zeisková (3.V) a Eliška
Kavanová (3.V) a obsadily 3. místo. Dorostenci Josef Matyáš (6.V), Jindřich Čáp (6.V),
Štěpán Remeš (3.B), Aleš Král (6.W), Radim Kvírenc (7.W) a Dominik Ševců (1.B) si
odvezli stříbrné medaile a dorostenky Aneta Nyčová (2.B), Bára Čejchanová (2.A), Natálie
Henclová (2.A), Kristýna Přibylová (4.A), Ema Umlaufová (5.V) a Hana Rutová (5.V) si
vítězstvím zajistily postup na republikové finále, které se uskuteční 28. ledna v Jindřichově
Hradci.
29. listopadu se pro účastníky Matematické olympiády kategorie A konal v Hradci
Králové přípravný seminář.
30. listopadu doprovodil prof. Vích soutěžící na Robosoutěž 2012 (soutěž v konstrukci
robotů) na elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Letošním
úkolem robotků postavených ze stavebnice LEGO MINDSTORMS bylo přejet trasu širokou
40 cm, na které se mohou nacházet až dvě řeky (prohlubně o hloubce 15 cm a délce 30 cm)
tak, aby se robotek nedotknul dna řeky. Tak jako loni se do soutěže přihlásily dva týmy. Tým
„OutOfBriks“ ve složení Martin Němec (6.V), Jan Polák (5.V) a Jan Jirman (5.W) a tým
„Savo“ ve složení Jakub Srna (4.A), Jan Štěpán (8.W) a David Česenek (4.A). Do Prahy
vyrazil tým „OutOfBriks“ v plném složení tým „Savo“ měl nakonec však pouze jednoho
člena a to Jakuba Srnu. Na startu se na FEL ČVUT sešlo z celé republiky 30 týmů. Tým
„Savo“ ukončil svoji cestu ve vyřazovacích kolech, tým „OutOfBriks“, který zde obhajoval
loňské prvenství, se probojoval až do čtvrtfinále a obsadil pěkné 4. místo.
Oktaváni dokončili 30. listopadu přípravy na svůj stužkovací ples od 11:00 hod. přímo
v Beránku. Ples se konal v sobotu 1. prosince.

V měsíci listopadu (6. - 29. 11.) se konal festival Náchodské dny poezie, jehož hlavním
organizátorem je prof. Štěpán Macura a Jiráskovo gymnázium podporuje festival zapůjčením
prostor školy. V aule školy hovořil o poezii a o poezii v hudbě Jiří Černý, představil se
literární časopis Plav a diváci zhlédli předpremiéru divadelního souboru
Geisslershofcomoedianten "Polibky". Součástí festivalu byla řada dalších představení
v náchodských divadlech, klubech, kavárnách a jiných prostorech.
1. prosince ošerpovali třídní učitelé prof. Ježek a Havlíčková v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka na stužkovacím plese oktavány.
3. prosince proběhla soutěž v poznávání rostlin a živočichů jako dílčí část Biologické
olympiády pod vedením prof. Rojtové a Luštince. Účastnilo se 84 studentů z nižšího i vyššího
gymnázia. Z možných 30 bodů dosáhli nejlepších výsledků studenti Tereza Zobalová (1.A;
29,5 bodu), Petr Mastík (2.V; 27,5 bodu), Michaela Vanická (2.B; 26 bodů), Marie Hanušová
(3.A; 24 bodů) a Jan Bohadlo (3.V; 23,5 bodu).
4. prosince zhlédli v aule studenti sekundy, tercie a kvarty představení žáků dramatické
výchovy z kvarty "Puškinovy pohádky", které s nimi nastudovala prof. Dvořáčková.
4. prosince se našich 20 studentů opět zúčastnilo sbírky občanského sdružení Život dětem
Srdíčkový den.
5. prosince navštívilo několik žáků primy MŠ Komenského v Náchodě jako Mikuláš a čerti.
Doprovodila je opět prof. Dvořáčková. Do dalších kol florbalového turnaje úspěšně
postoupily dva týmy, které doprovodili prof. Divišek a Šulc. Prof. Divišek byl v Hradci
Králové v krajském kole s florbalisty Jakubem Zakouřilem (8.V), Květoslavem Hájkem
(8.V), Janem Hrubým (8.V), Markem Bartošem (8.V), Petrem Máčkou (1.B), Ondřejem
Malíkem (2.B), Janem Čečetkou (6.W), Danielem Medunou (7.V), Martinem Kůstem (7.V),
Jakubem Regnerem (7.V), Tomášem Roztočilem (7.W) a Janem Šanovcem (6.W). Naši
studenti se vedli velmi dobře a po výborných výkonech obsadili třetí místo. Prof. Šulc vedl do
krajského kola florbalového turnaje, které se konalo v Jičíně, chlapce Daniela Němečka
(4.W), Matouše Vancla (4.W), Ondřeje Huška (4.W), Martina Kováčika (4.W), Tomáše
Matoulka (4.W), Dominika Kaniu (4.W), Tomáše Macka (4.V), Pavla Urbana (4.V), Vojtěcha
Mervarta (3.W) a Miroslava Říhu (2.V). Chlapci přivezli stříbrnou medaili.
Na začátku prosince se uskutečnila halová kvalifikace středoškolské ligy v ultimate frisbee,
týmovém sportu s létajícím talířem. V kvalifikaci v Praze vybojoval tým Jiráskova gymnázia
3. místo a ještě si odnesl prestižní ocenění "Spirit of the game". Vzhledem k zajištěnému
postupu do jarního finále se hráči rozhodli na druhou kvalifikaci v Hradci Králové postavit
dva týmy a o výsledku rozhodl jejich vzájemný souboj. Tým A si odvezl zlato, tým B stříbro.
Stejně těsný byl i souboj o ocenění Spirit of the game, kde o jeden bod opět zvítězil tým A
před týmem B.
6. prosince se studenti dvou posledních ročníků zúčastnili v aule přednášky "Bezpečný
internet". Přednášku zajistila prof. Matěnová.
6. prosince proběhla internetová soutěž družstev v řešení fyzikálních úloh s názvem "Fykosí
fyziklání online". Zorganizovali ji studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy. Soutěž s mezinárodní účastí měla velký ohlas a zúčastnilo se jí celkem 156 týmů.
V celkovém pořadí se družstvo naší školy "Gympláci" umístilo na krásném 8. místě. Ve své

kategorii středoškolských studentů dokonce na 2. místě ze 26. Za tímto skvělým úspěchem
stojí výkon těchto studentů: Petr Kafka (4.A), Jiří Valášek (8.W), Jan Staněk (3.B), Daniela
Prokešová (7.W) a Daniel Čejchan (7.W).
Prof. Zapletal doprovodil 6. prosince futsalový tým do 2. kola školské ligy do Hradce
Králové. Vojtěch Joska (2.W), Jakub Divišek (2.W), Jakub Pitřinec (2.V), Miroslav Říha
(2.V), Lubor Zoufal (2.V), Tomáš Křivda (2.V), Vojtěch Vyskočil 2.W) obsadili 4. místo a
nepostoupili do dalšího kola.
7. prosince jel prof. Divišek do České Skalice s jiným týmem rovněž do školní futsalové ligy.
Chlapci v sestavě Tomáš Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), David Hejzlar (4.V), Martin
Blahota (4.W), Daniel Němeček (4.W), Tomáš Matoulek (4.W)postoupili do třetího kola
soutěže.
V sobotu 8. prosince se na Univerzitě v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Chemické
olympiády kategorie A. Naši školu velice úspěšně reprezentovala Anna Zikmundová (8.V).
V silné konkurenci vybojovala 2. místo.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Zároveň také přejeme mnoho
úspěchů v kole Národním, které proběhne poslední týden v lednu na Masarykově Univerzitě
v Brně.
10. a 11. prosince zorganizovali naši profesoři na škole turnaj SŠ ve volejbale. 10. prosince
uspořádala prof. Slavíková turnaj dívek a 11. prosince prof. Košvanec turnaj chlapců.
Družstvo dívek tvořily Markéta Slavíková (8.V), Barbora Kubečková (6.V), Kateřina
Stehlíková (3.A), Johana Joudalová (7.W), Jana Brátová (7.V), Aneta Podstavcová (3.B),
Aneta Thérová (1.B), Pavla Čížková (5.W) a Jana Prauseová (5.W). Dívky zvítězily a zajistily
si postup do krajského finále. Chlapci Martin Müller (4.A), Jakub Haman (4.B), Ondřej
Hladík (4.B), Daniel Hladík (8.W), Vojtěch Hrabčuk (8.V), Pavel Pich (6.V), Martin Chráska
(2.B), Matěj Šimek (1.B) a Matouš Vancl (4.W) vybojovali stříbro mezi šesti zúčastněnými
týmy.
11. prosince proběhly Studentské prezidentské volby. Akci organizovalo ve SŠ v celé české
republice obecně prospěšné sdružení Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách.
Studenti starší 15 let si mohli vyzkoušet volbu prezidenta "nanečisto". Na naší škole by
zvítězil Vladimír Franz (87 hlasů) před Janem Fischerem (86 hlasů) a Karlem
Schwarzenbergem (71 hlas). Organizátoři zveřejnili výsledky studentských voleb z celé
republiky. Organizace voleb na škole se ujal Daniel Rufer (8.V).
11. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii A (studenti
posledních dvou ročníků). Úspěšnými řešiteli se stali a do krajského kola postupují shodně
s 10 body Matěj Fanta (8.W), Jan Hrubý (8.V) a Jan Staněk (3.B). Další místa obsadili Daniel
Čejchan (7.W), Jakub Zakouřil (8.V), Martin Mareš (3.B), Radim Kvirenc (7.W) a Jiří
Valášek (8.W).
11. prosince se žáci 1.V v rámci výuky předmětu první pomoc zúčastnili přednášky
profesionálního zdravotníka o poskytování první pomoci. Přednášku zajistila prof. Rojtová.
12. prosince většina studentů (kromě septimy, oktávy, 2.A a 4. ročníku) vyslechla v
Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert ZUŠ v Náchodě "Amadeus".

13. prosince vystoupil v dopoledních hodinách soubor Musica Viva pod vedením prof. Milana
Poutníka s prvním vánočním koncertem v Domově důchodců v Náchodě.
13. prosince reprezentovali školu na okresním přeboru škol v šachu studenti Ondřej Vít (2.V),
Vojtěch Vlček (6.V), Michal Matyska (6.V), Jan Šanovec (6.W), Vojtěch Hruša (6.W), Jan
Čečetka (6.W), Tomáš Košek (6.W), Daniel Havrda (6.W), Dominik Vítek (7.V), Kirill Juran
(7.V), Jakub Zakouřil (8.V), Jan Hrubý (8.V), Jan Fišer (8.V), Jakub Kosinka (8.V) a Lukáš
Michel (1.A).
14. prosince se "Po stopách Zbabělců" vydali studenti 8.W s prof. Forejtem. Studenti
dějepisného semináře z oktávy a 4. ročníku vyslechli v rámci semináře přednášku ředitele
náchodského muzea Dr. Václava Sádla "Náchod za protektorátu".
15. prosince se dvojice Jan Jirman (5.W) a Martin Němec (6.V) vypravila s prof. Preclíkem
do soutěže MERKUR ROBODAY 2012 do Police nad Metují. Chlapci zvítězili v kategorii
„Stopař“. Úkolem bylo sestavit robota z dílů stavebnice Merkur tak, aby dokázal sledovat
černou čáru. O umístění rozhodoval celkový čas projetí dráhy. Studentům od začátku nepřála
technika, ale nakonec náš tým po zásluze vybojoval první místo v konkurenci více jak dvaceti
škol z celé republiky, většinou odborných a zaměřených na elektrotechniku.
18. prosince si období adventu a Štědrý den v lidových zvycích a obyčejích z 19. století
připomněli žáci primy, sekundy a tercie v komponovaném pořadu žáků dramatické výchovy
pod vedením prof. Dvořáčkové. Studenti 1. - 4. ročníku a septimy zhlédli v kině Vesmír
projekci záznamu divadelního představení z londýnského Národního divadla "Frankenstein".
20. prosince se již tradičně konal Vánoční den her. Studenti se zapojili dle svého výběru do
volejbalového nebo futsalového turnaje, do turnaje v kuželkách, piškvorkách, počítačových
hrách nebo do šachového turnaje. Otevřena byla výtvarná, divadelní a loutková dílna,
fyzikální herna, kvízy z reálií anglicky mluvících zemí a kvíz Riskuj s přírodovědnou
tematikou. Objevila se řada stolních deskových a karetních her a také korálkový butik
s možností vlastní výroby korálkového šperku.
20. prosince vystoupila Musica Viva pod vedením prof. Poutníka v Domě pečovatelské
služby Oáza v Novém Městě nad Metují s vánočním koncertem.
21. prosinec byl posledním školním dnem roku 2012. Studenti ho prožili většinou na třídních
vánočních besídkách. V poledne nás vánočně naladil Sboreček pod vedením Ing. Vlastimila
Čejpa. Pak jsme se rozešli na vánoční prázdniny. Do školy jsme nastoupili ve čtvrtek 3. ledna
2013.
5. ledna odjeli na lyžařský kurz na chatu Kačenka v Deštném v Orlických horách studenti 2.W
s prof. Diviškem, Víchem a Javůrkovou. 12. ledna je vystřídali studenti 2.V s prof.
Košvancem, G. Škodovou a MUDr. Třískou a jejich pobyt končil 19. ledna.
9. ledna zhlédli žáci dramatické výchovy ze sekundy a kvarty s prof. Dvořáčkovou a
Chmelíkem v Klicperově divadle v Hradci Králové představení "Richard III."
10. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Z deseti účastníků se o
1.-2. místo dělili Ivana Paulusová (4.W) a Jan Rýdlo (4.W), třetí skončil Ondřej Horký (4.W)
a 4.-5. místo obsadili Tomáš Macek (4.V) a Daniel Němeček (4.W).

Ve dnech 11. a 12. ledna a 25. a 26. ledna byly v prostorách školy vyhrazeny místnosti pro
dva volební obvody prezidentských voleb.
15. ledna reprezentovali naši žáci Jan Hrubý (8.V), Matěj Fanta (8.W) a Jan Staněk (3.B)
školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A (poslední dva ročníky studia).
Jan Hrubý (8.V) zvítězil a postoupil do ústředního kola, které proběhne 17.-20. března
v Jihlavě. V Hořicích v krajském kole volejbalového turnaje se utkalo naše družstvo ve
složení Jana Brátová (7.V), Aneta Podstavcová (3.B), Aneta Thérová (1.B), Pavlína Čížková
(5.W), Johana Joudalová (7.W), Nikol Rýznarová (3.B) a Jana Prauseová (5.W) pod vedením
prof. Slavíkové. Děvčata byla čtvrtá.
Ve dnech 16.-17. ledna byli na literárně historické exkurzi v Praze studenti 4.A s prof.
Š. Skodovou a Štegerovou. Navštívili Židovské město a Muzeum heydrichiády a v Národním
divadle zhlédli "Zkrocení zlé ženy".
17. ledna proběhl za velkého zájmu veřejnosti Den otevřených dveří pro uchazeče o studium,
jejich rodiče a veřejnost. Zájemci dostali informace o studiu, prohlédli si školu a měli
možnost zapojit se do nejrůznějších aktivit.
18. ledna proběhla praktická část školního kola Biologické olympiády.
21. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Kategorie pro tercii a kvartu se
účastnilo 22 studentů a první tři postupová místa obsadily Anna Vlčková (4.V), Veronika
Andrlová (4.V) a Meriem Djemaiel El Gharred (4.V). V kategorii pro vyšší gymnázium se
utkalo 64 účastníků. Nejlepší tři postoupili do okresního kola. Byli jimi Martin Mareš (3.B),
Radim Kvirenc (7.W) a Jan Staněk (3.B).
23. ledna doprovodil prof. Chmelík žáky 4.W Ivanu Paulusovou a Ondřeje Horkého do
okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z9.
24. ledna se utkali žáci kvinty, sexty a 1.-2. ročníku ve školním kole Matematické olympiády
v kategorii B a C. V kategorii B byli úspěšnými řešiteli Štěpán Štěpán (6.V), Václav Šimon
(6.V), Milena Vaňková (2.A) a Jan Halda (6.W) v uvedeném pořadí a všichni postoupili do
krajského kola. Dalšími účastníky byli Vojtěch Hruša (6.W), Martin Štěpánek (2.A) a Tuan
Tran (2.A). V kategorii C nikdo nedosáhl takového výsledku, aby byl úspěšným řešitelem a
mohl postoupit do krajského kola. O řešení se pokusili Antonín Koutský (5.V), Jakub Regner
(5.V), Kateřina Ulvrová (1.B), Jan Prouza (1.B) a Veronika Ostrá (1.B).
25. ledna pokračovala praktická část školního kola Biologické olympiády a teoretická část
školního kola Chemické olympiády. Ve školním kole Chemické olympiády v kategorii D
zvítězil mezi 14 účastníky Timotej Mareš (4.V), druhá byla Anna Vlčková (4.V) a o 3.-4.
místo se dělili Martina Lukášová (4.V) a Vojtěch Mervart (3.W).
22. ledna se v hale v České Skalice uskutečnilo již třetí kolo Školní futsalové ligy 9 - žáků
8.-9. tříd ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši kluci Daniel Němeček
(4.W), Tomáš Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), Jan Havlena (3.W), Ondřej Hušek
(4.W), Martin Blahota (4.W), David Hejzlar (4.V), Tomáš Matoulek (4.W) a Martin Kováčik
(4.W) pod vedením prof. Diviška opět nezaváhali a postoupili do divizního finále.
24. ledna uspořádali studenti 7.V SnackDay. Prodejem vlastních kulinářských výrobků

(hotdogů, hamburgerů, grilovaných kuřecích křidýlek, chlebíčků, toastů, palačinek, koláčů,
buchet) získali prostředky na Adopci na dálku, jejímž prostřednictvím umožňují vzdělávání
"adoptovaného" dítěte z třetího světa.
26. ledna se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka konal stužkovací ples studentů 4.A a 4.B.
K tanci hrála skupina Geny pod vedením pana Leoše Nývlta. Kromě vlastního stužkování
maturantů se slavnostním nástupem mohli návštěvníci zhlédnout předtančení maturujících
tříd.
28. ledna a 30. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V 1. kategorii
obsadili první tři místa Vojtěch Brejtr (2.W), Lukáš Černý (2.W) a Kateřina Skořepová (1.W),
ve 2. kategorii Thi Lam Nguyen (4.V), Ondřej Horký (4.W) a Patrik Bareš (4.W) a ve 3.
kategorii Daniela Štěpánková (7.W), Vojtěch Resl (7.W a o třetí místo se dělili Tereza
Pitašová (6.W) a Radim Kvirenc (7.W). Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do
okresního kola.
28. ledna doprovodila prof. Rojtová plavecký tým na republikové finále do Jindřichova
Hradce. Naše gymnázium reprezentovaly Ema Umlaufová (5.V), Hana Rutová (5.V), Bára
Čejchanová (2.A), Natálie Henclová (2.A), Aneta Nyčová (2.B) a Kristýna Přibylová (4.A).
Děvčata zde podala výborné výkony a v konkurenci dvanácti nejlepších družstev z celé ČR se
umístila na krásném 6. místě. Individuálního úspěchu navíc dosáhla Ema Umlaufová, která se
stala nejlepší znakařkou.
28. ledna se v odpoledních hodinách konala pololetní klasifikační pedagogická rada a pro
zájemce z řad studentů zápis do tanečních kurzů, které začnou v září.
29. ledna reprezentovali školu v okresním kole Dějepisné olympiády Martin Karvai (3.W),
Markéta Mastíková (4.V), Jiří Rohlena (3.V) a Meriem Djemaiel El Gharred (4.V). Karvai byl
druhý a Mastíková třetí v konkurenci 39 soutěžících.
31. ledna proběhlo pod vedením vyučujících zeměpisu školní kolo Zeměpisné olympiády.
Celkem se jí zúčastnilo ve 4 kategoriích 133 soutěžících. V kategorii A (prima) zvítězil Filip
Rufer (1.V) před Anetou Vackovou (1.W). V kategorii B (sekunda) byl nejúspěšnějším
řešitelem Petr Mastík (2.V) před Tomášem Kubíčkem (2.W). V kategorii C (tercie a kvarta)
obsadil první místo Václav Kavalír (4.V) před Adamem Budařem (4.V). V kategorii D (vyšší
gymnázium) zvítězil Martin Mareš (3.B) před Petrem Šanovcem (5.V) a Janem
Čečetkou (6.W). Všichni jmenovaní studenti nás budou reprezentovat v okresním kole.
31. ledna dostali žáci pololetní vysvědčení a 1. února byly jednodenní pololetní prázdniny.
Od 4. února začal platit rozvrh upravený na 2. pololetí.
6. února doprovodil prof. Zapletal basketbalový tým na okresní finále do Jaroměře. Chlapci
soupeřili s ostatními týmy ve složení Pavel Novák (6.V), Martin Müller (4.A), Petr Hlávko
(8.W), Tomáš Pácl (8.W), Michal Schrötter (4.A), Petr Šmejkal (3.B), a Petr Suchánek (3.B).
Vybojovali pěkné 2. místo.
7. února se na Matematicko-fyzikální fakultu do Prahy vydali studenti fyzikálního semináře
s prof. Polákem na Den s fyzikou. V okresním kole Olympiády v českém jazyce nás
reprezentovaly Anna Vlčková (4.V) a Meriem Djemaiel El Gharred (4.V) v kategorii pro ZŠ a

víceletá gymnázia. Vlčková mezi 32 účastníky zvítězila a Djemaiel byla na 15.-18. místě.
V kategorii pro SŠ zvítězil Martin Mareš (3.B), druhý byl Radim Kvirenc (7.W) a na 4.-6.
místo dosáhl Jan Staněk (3.B). Tři naši nejlepší studenti budou reprezentovat školu
v krajském kole.
11. února vyslechli v aule studenti kvinty a 1. ročníku koncert "Barokní hudba".
12. února se studenti sekundy, tercie a kvarty zúčastnili v aule přednášky PhDr. Ivana Doudy
na téma "Drogy nebo aktivita?".
12. února proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Zvítězila Iveta Papežová (8.W) a
o 2.-3. místo se dělili Klára Prokopová (8.W) a Stanislav Horník (4.B).
13. února se konalo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce. 14. února pokračovalo
další částí školní kolo Chemické olympiády.
15. února se 10 našich studentů vydalo s prof. Polákem na Fykosí Fyziklání do Prahy. Tým A
ve složení Petr Kafka (4.A), Matěj Fanta (8.W), Daniela Prokešová (7.W), Karolína Pěčková
(7.V) a Jiří Rýdl (5.W) byl mezi 24 týmy pátý. Tým B tvořili Jiří Valášek (8.V), Pavel
Lokvenc (4.B), Jan Staněk (3.B), Štěpán Štěpán (6.V) a Milena Vaňková (2.A) a byli desátí.
16. února odjela třída 1.A na týdenní lyžařský výcvik na Bártlovu lávku u Špindlerova Mlýna
s prof. Rojtovou, Víchem a Vrátilovou.
18. února se s provozem náchodského pivovaru seznámili studenti 8.W a 4.B s prof.
Havlíčkovou v rámci výuky chemie.
19. února odjelo 30 studentů s prof. Forejtem a Preclíkem na desetidenní výměnný pobyt do
partnerské německé školy v Georgs-Marien Hütte.
19. února jeli naše basketbalistky Tereza Hurdálková (5.W), Denisa Kolářová (5.W), Jana
Brátová (7.V), Johana Joudalová (7.W), Barbora Šourková (7.W), Nikol Rýznarová (3.B),
Aneta Podstavcová (3.B), Denisa Bergerová (3.A), Michaela Prouzová (3.A), Adéla Bártová
(3.A) a Tereza Konvalinová (3.A) s prof. Šulcem reprezentovat školu na turnaj do
Broumova. Dívky zvítězily, postoupily do krajského kola do Jičína (21. února), ale tam
nejely, protože nebylo možné na poslední chvíli zajistit dozor. 20. února se o úspěch v
okresním kole Olympiády v anglickém jazyce pokusili vítězové školního kola. Ve čtvrtek
21. února pokračovalo další částí školní kolo Chemické olympiády.
Na dny 20. - 22. února připravili angličtináři spolu se studenty Kalifornské dny. Proběhla řada
žákovských prezentací, hudební, výtvarný a literární workshop. Vlastní program připravila
pro studenty do auly americká lektorka Trisha Remetir, která v tomto školním roce působí na
škole díky Fullbrightově nadaci. Přijeli i zástupci této nadace informovat naše studenty o
možnostech studia v zahraničí.
Na 28. únor se sešlo hned několik akcí: Studenti 5.W, sexty a 2. ročníku zhlédli v aule
projekci filmu "Největší přání" spojenou s besedou s autorkou filmu dokumentaristkou Olgou
Špátovou. Kvartáni se zúčastnili povídání o holocaustu s lidmi s autentickou zkušeností. Pro
dívky primy, kvinty a 1. ročníku se uskutečnily přednášky o reprodukčním zdraví. Pro starší
děvčata měla přednáška název "S Tebou o Tobě" a primánky se zúčastnily přednášky "Čas

proměn". Prostor byl i na dotazy. Studenti 4.A s prof. Zikmundovou se seznámili s provozem
náchodského pivovaru. Futsalisté reprezentovali školu v divizním finále školské futsalové ligy
9 za doprovodu prof. Diviška. Naši chlapci v sestavě Daniel Němeček (4.W), Pavel Urban
(4.V), Jan Havlena (3.W), Ondřej Hušek (4.W), Martin Blahota (4.W), Martin Kováčik (4.W),
Tomáš Matoulek (4.W) a David Hejzlar (4.V) sehráli dvě utkání, a přestože neprohráli, do
konferenčního finále do Brna bohužel nepostoupili.
1. března organizovaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické
olympiády pro žáky nižšího gymnázia a ZŠ. Soutěžilo 13 studentů z pěti
škol. Zvítězil Timotej Mareš (4.V), 2. místo obsadila Anna Vlčková (4.V), 4. místo patří
Vojtěchu Mervartovi (3.W), 5. místo Martině Lukášové (4.V), 8. místo Janu Bohadlovi (3.V)
a 10. místo Terezii Hejnové (3.V). Prof. Karásková provedla další část školního kola
Chemické olympiády s kvintány a studenty 1. ročníku. Prof. Divišek doprovodil basketbalisty
Karolínu Bílkovou (4.V), Julii Joudalovou (4.V), Veroniku Tlukovou (4.V), Terezu
Stehlíkovou (4.W), Pavlínu Štěpánovou (3.W), Pavlínu Naglovou (3.V), Markétu Lipovskou
(3.V), Julii Hrušovou (3.W) a Nelu Voborníkovou (2.V) na turnaj do Jaroměře. Dívky
vybojovaly 3. místo.
V týdnu od 4. do 10. března měli studenti jarní prázdniny.
Studenti dvou tříd v týdnu od 10. do 17. března lyžovali na Benecku, ubytováni byli v hotelu
Bára. Hlavním vedoucím 1.B byl prof. Divišek, instruktorem prof. Košvanec a instruktorem a
zdravotníkem třídní prof. Matěnová. Třídní prof. Zapletal byl hlavním vedoucím 5.W,
instruktorem prof. Macura a zdravotníkem prof. Javůrková. O týden později je vystřídali
studenti 5.V s prof. Slavíkem a Rojtovou.
13. března vyslechli v aule koncert Válkova tria s názvem "Semafor" studenti primy a
sekundy a koncert s názvem "Jaroslav Ježek" studenti tercie a kvarty.
13. března prošli terciáni a kvartáni školním kolem Fyzikální olympiády.
14. března zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka terciáni a kvartáni představení
Divadla Drak z Hradce Králové "U kanónu stál".
15. března absolvovali studenti oktávy s prof. Štegerovou a Vrátilovou literárně historickou
exkurzi do Prahy. Navštívili židovskou Prahu a pamětník obětem Heydrichiády. V divadle
ABC zhlédli divadelní představení "Pan Kaplan má třídu rád".
19. března proběhla další část školního kola Chemické olympiády. Do školního kola
Chemické olympiády kategorie B se zapojilo 20 studentů, první tři místa obsadily Veronika
Říhová (7.W), Sára Hanušová (7.W) a Barbora Kováčová (7.W). V kategorii C se utkalo 33
soutěžících a první tři místa vybojovali Štěpán Štěpán (6.V), Lenka Zikmundová (5.V) a
Michal Prokop (6.V).
20. března se studenti kvarty zúčastnili přednášky certifikovaného lektora přednášek o
holocaustu a antisemitismu pana Radka Hejreta na téma "Moderní stát Izrael - inspirace pro
mladou českou generaci" v rámci projektu Světlo paměti.
20. března se v Jaroměři uskutečnilo okresní kolo v basketbalu mladších žákyň. Naše děvčata
v sestavě Alžběta Jansová (2.W), Markéta Dvořáková (2.W), Jana Možíšová (2.W), Nela

Voborníková (2.V), Martina Hedrlínová (2.V), Adéla Cejnarová (1.V), Natálie Linhardtová
(1.V), Michaela Šnorbertová (1.V) a Karolína Hrubá (1.W) vybojovala po výborných
výkonech zcela zasloužené druhé místo. Basketbalistky doprovázel prof. Divišek.
21. března proběhla okresní recitační soutěž v divadle náchodské ZUŠ. I tentokrát budeme mít
zastoupení na krajské přehlídce recitace Dětská scéna, která proběhne v posledním dubnovém
týdnu v královéhradeckém divadle Jesličky. Postup vybojoval Hynek Pacák (1.V) a Adéla
Uždilová (2.W). Čestné uznání si ze soutěže odnesla Markéta Mastíková (4.V), které letošní
výkon na postup nestačil, a poděkování za účast Jan Karvai (3.W). Recitátory doprovodily
prof. Lubasová a Nývltová.
21. března reprezentovala školu v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce
Michaela Sandtnerová (6.W) a vybojovala pěkné 4. místo. Na soutěž ji doprovázela prof.
Felklová.
22. března proběhla soutěž Matematický klokan, která se koná zároveň v různých zemích
světa. Z naší školy byli přihlášeni 402 studenti, nakonec se zúčastnilo 354 studentů.
V kategorii Benjamín zvítězil Petr Mastík (2.V) a o 2.-3. místo se dělili Jan Dušek (2.W) a
Tomáš Kubíček (2.W), v kategorii Kadet zvítězil Tomáš Macek (4.V), druhá byla Kateřina
Čápová (4.W) a o 3.-4. místo se dělili Timotej Mareš (4.V) a Ivana Paulusová (4.W).
Z vyššího gymnázia v kategorii Junior obsadili první tři místa Václav Šimon (6.V), Milena
Vaňková (2.A) a Michal Prokop (6.V) a v kategorii Student Karolína Pěčková (7.V), Jakub
Zakouřil (8.V) a Jan Hrubý (8.V). O velké přestávce se konala mimořádná pedagogická rada.
Daniela Štěpánková (7. W) se umístila na výborném třetím místě krajského kola soutěže
v anglickém jazyce v kategorii III. Už třetím rokem tak máme zástupce mezi třemi nejlepšími
studenty v kraji.
25. března navštívili studenti 8.W a 4.A s prof. Brátem a Polákem hvězdárnu v Úpici. Stejnou
exkurzi absolvovali o den později studenti 8.V a 4.B s prof. Sršňovou a Zikmundovou.
25. března proběhlo 5.-6. hodinu školní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a
Z8. V kategorii Z6 obsadili první tři místa se stejným bodovým ziskem Jakub Horák (1.W),
Jakub Ježek (1.W) a Ivana Lukášová (1.W), v kategorii Z7 Tomáš Kubíček (2.W), Štěpánka
Frimlová (2.W) a Jana Možíšová (2.W) a v kategorii Z8 Julie Hrušová (3.W), Jan Karvai
(3.W) a Jan Bohadlo (3.V). V tento den jeli v doprovodu prof. Fišerové reprezentovat školu
naši studenti do krajského kola Dějepisné olympiády do Hradce Králové. Markéta Mastíková
(4.V) byla jedenáctá mezi třiceti účastníky a Martin Karvai (3.W) obsadil 23. místo.
26. března pořádal prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády
v kategoriích E a F. Studenti naší školy obsadili první místa. V kategorii E (9. třída ZŠ a
kvarta) se na prvním místě umístil Timotej Mareš (4.V) a na druhém místě Martina Lukášová
(4.V), v kategorii F (8.třída ZŠ a tercie) se na prvním místě umístila Helena Kukrálová (3.W),
na druhém místě Vojtěch Mervart (3.W) a na třetím místě Jan Karvai (3.W).
27. dubna se studenti Jan Staněk (3.B), Ondřej Gelbič (7.V), Martin Mareš (3.B), Kirill Juran
(7.V), Andrea Fiedlerová (6.W), Hana Ježdíková (7.V), Monika Besedová (7.V), Martin Kůst
(7.V), Šárka Čmelíková (7.V), Dominika Doležalová (7.V), Veronika Bělinová (3.B), Lenka
Ptáčková (7.V) a Karolína Pěčková (7.V) pod vedením prof. Kolářské zúčastnili v Hradci
Králové krajského kola debatní soutěže Agora 2013. Debatovali na připravená i nepřipravená

společenskovědní témata. Náš tým zvítězil a postupuje do republikového kola a Karolína
Pěčková byla vyhlášena nejlepší debatérkou.
Ve dnech 28.-29. března měli studenti velikonoční prázdniny.
4. dubna proběhl tématický den "Průmyslová revoluce". Terciáni již delší dobu pracovali na
svých prezentacích a výsledky jejich práce si prohlédli kvartáni, kteří mají podobnou práci za
sebou v loňském školním roce. Sextáni a studenti 2. ročníku byli informováni o systému
volitelných předmětů prof. Javůrkovou a Nývltovou.
6. dubna odjel Sboreček se sbormistrem Ing. Vlastimilem Čejpem a prof. Ježkovou a
Macurou na zájezd do Anglie. Vrátili se 14. dubna.
6. dubna reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v kategorii C naši dva
studenti za doprovodu prof. Zikmundové. Mezi 16 účastníky si Lenka Zikmundová (5.V)
zajistila pěkné 3. místo a Michal Prokop (6.V) 8. místo.
9. dubna jela reprezentovat školu do krajského kola Matematické olympiády v kategorii
C Milena Vaňková (2.A) s prof. Preclíkem, mezi úspěšné řešitele se nezařadila. Krajského
kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnili tři naši studenti v doprovodu prof.
Nývltové. Anna Vlčková (4.V) obsadila ve své kategorii 8.-9. místo v konkurenci 17
soutěžících, Martin Mareš (3.B) takřka shodně 7.-9. místo a Radim Kvirenc (7.W) místo 11.,
oba taktéž v konkurenci 17 soutěžících.
11. dubna se řada našich studentů utkala na akademické půdě pedagogické fakulty univerzity
v Hradci Králové v krajském kole zeměpisné vědomostní soutěže Eurorebus za doprovodu
prof. Diviška a Slavíkové. V kategorii ZŠ 02 reprezentovali školu Jan Bohadlo (3.V), Jakub
Kortus (3.V), Eliška Kavanová (3.V), Jan Karvai (3.W), Martin Karvai (3.W), Michal Šraitr
(3.W), Anna Vlčková (4.V), František Šedivý (4.V) a Václav Kavalír (4.V). V kategorii SŠ
jsme měli tyto zástupce: Tomáše Hamáčka (1.A), Jiřího Joneše (1.A), Jakuba Havelku (1.A),
Janu Prauseovou (5.W), Martinu Zelenou (5.W), Kateřinu Vanclovou (5.W), Jana Martínka
(2.B), Adélu Škodovou (2.B), Martina Chrásku (2.B), Kristýnu Hofmanovou (2.B), Jana
Žďárka (2.B), Jakuba Šmídu (6.W), Vojtěcha Hrušu (6.W), Jana Čečetku (6.W), Martina
Mareše (3.B) a Vojtěcha Ruffera (3.B). Naši studenti opět předvedli vynikající znalosti a dvě
školní družstva a tři jednotlivci postoupili do celostátního kola do Prahy
14. června. V kategorii ZŠ 02 (8.-9.roč. ZŠ/tercie + kvarta gymnázií) nenašla přemožitele 4.V
ve složení Václav Kavalír, Anna Vlčková a František Šedivý a stejně jako loni opět
zvítězili. Kavalír vítězství umocnil jasným postupem v soutěži jednotlivců 1. místem. Ve
stejné kategorii skončili těsně za postupem studenti 3.W ve složení Jan a Martin Karvaiovi a
Michal Šraitr na pěkném 6.místě. V kategorii jednotlivců doplní na cestě do Prahy Václava
Kavalíra student Jan Bohadlo (3.V) krásným třetím místem. Do Prahy se podívají rovněž
studenti 3.B Martin Mareš a Vojtěch Ruffer díky 3.místu v soutěži družstev kat. SŠ a Mareš
navíc v soutěži jednotlivců. Zároveň se konalo i krajské kolo Zeměpisné olympiády, kterého
se účastnili Jan Čečetka (6.W) a Filip Rufer (1.V).
11. dubna se konala hodnotící pedagogická rada.
12. dubna zhlédli maturanti v aule inscenaci
v nastudování Divadla My z Kostelce nad Orlicí.
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12. dubna se několik kolegů zúčastnilo ve sborovně dvouhodinové přednášky "Zlatá nit"
pracovníka Ekocentra Sluňákov. Šlo o přednášku o sluneční činnosti.
13. dubna proběhlo na katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK krajské kolo Chemické
olympiády kategorie D. Do soutěže byli pozváni dva studenti Jiráskova gymnázia. Vynikající
první místo získal Timotej Mareš (4.V) a pěkné čtvrté místo obsadila Anna Vlčková (4.V).
17. dubna proběhlo jako připomínka Dne Země v aule promítání dokumentárních
spojené s krátkými přednáškami, které zajišťoval prof. Ježek. Studenti 5.W, 6.V, 6.W
zhlédli norský film Na sever od slunce o problému vyplavovaných odpadků z moře u
Norska. Na nizozemský film Tanzánie (Nigérie) o devastující těžbě ropy v deltě řeky
firmou Shell se podívali studenti 3.A, 3.B a 3.V.
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17. dubna šli naši žáci za doprovodu prof. Karáskové reprezentovat školu do okresního kola
Matematické olympiády v kategoriích Z6, Z7 a Z8. V kategorii Z6 obsadili Jakub Ježek (1.W)
a Ivana Lukášová (1.W) 6.-10. místo a Jakub Horák (1.W) 17.-19. místo. V kategorii Z7
Štěpánka Frimlová (2.W) zvítězila, Tomáš Kubíček (2.W) byl na 4.-7. místě a Jana Možíšová
(2.W) osmá a v kategorii Z8 dosáhla nejlepšího výsledku (4.-6. místo) Julie Hrušová (3.W),
Jan Karvai (3.W) skončil na 7.-9. místě a Jan Bohadlo (3.V) byl patnáctý.
18. dubna se konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty. Od 16:00 proběhly schůzky
rodičů.
Maturanti se neformálně rozloučili se studiem na gymnáziu posledním zvoněním. 18. dubna
měli své poslední zvonění studenti 4.A a 4.B a 19. dubna maturanti z 8.V a 8.W.
18. dubna jeli studenti 5.V s prof. Nývltovou na literárně-historickou exkurzi do Prahy.
Hlavní náplní programu byla prohlídka Vyšehradu a návštěva Divadla pod Palmovkou, kde
zhlédli inscenaci "Král Oidipus".
18. dubna šli v rámci předmětu základy přírodních věd na regionální exkurzi po stopách
magnetismu žáci 1.W s prof. Klemencem a Zikmundovou. Stejnou exkurzi
absolvovali 19. dubna žáci 1.V s prof. Klemencem a Brátem.
22.-23. dubna se konaly přijímací zkoušky. Do osmiletého studia se hlásilo 127 uchazečů a do
čtyřletého studia 111 žáků. 22. dubna měli studenti kvinty-oktávy a 1.-4. ročníku ředitelské
volno. 23. dubna měli ředitelské volno studenti septimy a 3. ročníku.
25. dubna provedly pracovnice Ligy proti rakovině s děvčaty septimy a 3. ročníku instruktáž
k samovyšetření prsu.
25. dubna doprovodil prof. Zapletal mužstvo hráčů na turnaj ve frisbee.
Ve dnech 25.-26. dubna jel prof. Preclík se třemi studenty na AV v Praze na akci Sto vědců
do škol. Cílem projektu je podpořit komunikaci vědců se studenty a pedagogy, zlepšit přístup
ke vědě na středních školách a vyvolat zájem středoškolských studentů o vědeckou práci,
povzbudit jejich chuť uskutečňovat svoje nápady pomocí samostatných projektů a později se
stát vědcem. Klíčovým záměrem je vytvořit řadu nových potenciálních vědců.

26. dubna reprezentoval školu soubor Musica Viva pod vedením prof. Milana Poutníka a
Mgr. Věry Vlčkové na Regionální přehlídce školních pěveckých sborů v Hradci Králové.
Svým výkonem se dostal do "stříbrného pásma".
30. dubna proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V oboru Matematika a
statistika zvítězil Marek Bartoš (8.V) a postupuje do celostátního kola, Jakub Zakouřil (8.V)
byl druhý. V oboru Chemie byla Anna Zikmundová (8.V) třetí, v oboru Historie Václava
Štěpánová (8.V) druhá a v oboru Informatika Jiří Valášek (8.W) pátý a Jan Štěpán (8.W)
šestý.
Od 2. do 9. května probíhala písemná část společné části maturitní zkoušky. Studenti
vypracovávali písemné práce z jazyků a didaktické testy z jazyků a matematiky. Každý
student maturoval z českého jazyka a literatury a pak buď z cizího jazyka, nebo z matematiky.
V tomto školním roce byly všechny jen v základní úrovni a nešlo nepovinně maturovat
z dalších předmětů.
2. května jeli na exkurzi do Terezína a do Prahy studenti 4.V s prof. Nývltovou a studenti 6.W
s prof. Štegerovou.
3. května zhlédli studenti kvarty, sexty a 2. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
v rámci festivalu Náchodská Prima sezóna 2013 hru Mattiase Brunna "Po Frederikovi"
v nastudování Divadla LETÍ z Prahy.
3. května jelo 31 studentů s prof. Polákem reprezentovat školu do krajského kola Fyzikální
olympiády.
9. května doprovázeli prof. Divišek a Košvanec studenty na atletickou soutěž Pohár rozhlasu
na stadion generála Klapálka v Novém Městě nad Metují. Naši mladí atleti a atletky se
ukázali ve vynikajícím světle a dvě družstva postoupila do krajského kola soutěže. Družstva
starších žáků a žákyň vyhrála a postoupila do krajského kola 21. května opět v Novém Městě
nad Metují, mladší žáci skončili druzí a mladší žákyně na pěkném třetím místě. Za mladší
žákyně závodily Kateřina Jermanová (2.W), Jana Možíšová (2.W), Petra Čížková (2.V), Nela
Voborníková (2.V), Denisa Křížová (2.W), Nikola Drábková (2.W), Julie Prokopová (2.V),
Pavla Brátová (2.V), Adéla Lisáková (2.V) a Marta Špeldová (2.V). Družstvo mladších atletů
tvořili Vojtěch Joska (2.W), Jakub Divišek (2.W), Martin Hrach (2.V), Vojtěch Vyskočil
(2.W), Josef Prouza (2.V), Miroslav Říha (2.V), Daniel Vaňát (2.V), Tomáš Křivda (2.V) a
Jan Čejchan (1.W). Ve vítězných družstvech starších dívek a chlapců se vyznamenali Viktorie
Hanušová (4.W), Tereza Stehlíková (4.W), Markéta Zeisková (3.V), Alena Žibřidová (3.V),
Karolina Bílková (4.V), Alexandra Sedláčková (3.V), Pavlína Štěpánová (3.W), Tereza
Škodová (3.W), Martin Blahota (4.W), Ondřej Hušek (4.W), Tomáš Macek (4.V), Jan Hejzlar
(4.V), Pavel Urban (4.V), David Lichtenberg (4.V) a Martin Kováčik (4.W). 21. května
v krajském kole starší žákyně vybojovaly krásné 2. místo mezi šesti týmy a starší žáci byli
čtvrtí rovněž ze šesti týmů. Atlety do krajského kola doprovázel prof. Košvanec.
13. května zhlédli v kině Vesmír studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku projekci agentury
MediaPro "Madagaskar - příběh pradávné Lemurie".
Začaly školní výlety. Dny 13.-15. května strávili studenti 4.W s prof. Chmelíkem a
Zapletalem na školním výletě v Orlických horách. Ubytováni byli na chatě Horalka. 14.-16.
května sjížděli studenti 4.V s prof. Diviškem, Rojtovou a Víchem v rámci školního výletu

Sázavu. Do Lachova na Teplicku jeli ve dnech 15.-17. května studenti 5.V s prof. Brátem a
Klemencem.
14. května jeli studenti 1.B a 5.V s prof. Matěnovou, Havlíčkovou a G. Škodovou na exkurzi
do ZOO a botanické zahrady v Liberci. Stejnou exkurzi absolvovali o den později studenti
5.W a 1.A s prof. Ježkem, Luštincem a Polákem. 16.-17. května navštívili Prahu studenti 2.A
s prof. Nývltovou a Macurou. Prohlédli si Vyšehrad, Pražský hrad, budovu Národního
divadla, navštívili redakci deníku Právo a část studentů zhlédla v Divadle v Dlouhé hru "Tři
mušketýři" a druhá část v divadle Disk představení "Romeo a Julie".
14. května jelo 13 studentů s prof. Kolářskou do Prahy na přípravný seminář k debatérské
soutěži Agora.
15. května se naši žáci již tradičně zapojili do sbírky Ligy proti rakovině Květinový den.
Devět našich studentů reprezentovalo školu v okresním kole Pythagoriády. V nejnižší
kategorii byl nejúspěšnější Jakub Ježek (1.W), který obsadil 3.-7. místo, dalšími účastníky
byli Jan Čejchan (1.W) a Karolína Kaniová (1.V), kteří skončili na 14.-22. místě. V kategorii
pro sekundu obsadil Jan Dušek (2.W) 6. místo a Michal Matoulek (2.W) a Tomáš Kubíček
(2.W) 7.-9. místo. V kategorii pro tercie jsme měli vítěze. 1.-2. místo vybojovali Julie
Hrušová (3.W) a Vojtěch Mervart (3.W), Matyáš Horký (3.W) byl na 12.-20. místě. Žáky
doprovázela prof. G. Škodová.
16. května proběhlo fotografování tříd, kterého se zhostili prof. Preclík a Forejt. Maturanti
obdrželi Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Všichni naši
maturanti u didaktických testů uspěli.
17. května se několik studentů s prof. Košvancem zúčastnilo 12. ročníku cyklojízdy českopolským příhraničím v rámci projektu CYKLO GLACENSIS.
Ve dnech 20.-23. května se konaly ústní části společné části maturitní zkoušky a profilové
zkoušky, které probíhají na naší škole rovněž ústní formou. Předsedkyní maturitní komise ve
4.A byla jmenována prof. Květoslava Strašilová z Gymnázia Broumov a ve 4.B Mgr. Zuzana
Vařáková z Gymnázia Trutnov. Třídy 8.V a 8.W maturovaly ve dnech 27.-30.
května. Předsedkyní maturitní komise v 8.V byla jmenována Mgr. Šárka Rambousková
z Gymnázia v Broumově a v 8.W Mgr. Hana Levinská z Gymnázia v Úpici.
Z naší školy vyjeli jako předsedové maturitních komisí prof. Štěpán Nosek a prof. Jindra
Nývltová na Gymnázium v Broumově a prof. Blanka Dvořáčková na Gymnázium v Úpici a
v dalším týdnu prof. David Zapletal na Gymnázium v Trutnově.
22. května organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro
kategorii G. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků a obsadili prvních 9 míst. Zvítězil Michal
Matoulek (2.W), Tomáš Kubíček (2.W) byl druhý a Jan Pikman (2.V) třetí.
23. května zhlédli studenti kvarty, kvinty, septimy, 1. a 3. ročníku v kině Vesmír film "Anna
Karenina".
24. května jeli žáci dramatické výchovy ze sekundy a kvarty pod vedením prof.
Dvořáčkové reprezentovat školu na festival dětských dramatických souborů Čapkova
Studánečka do Malých Svatoňovic.

27. května odjela první třída na týdenní cyklistický kurz na Pastvický rybník nedaleko Kutné
Hory. Se studenty 7.W jeli prof. Slavík, Barka a Zikmundová. Špatné počasí je donutilo vrátit
se o den dříve. Další týden od 3. června je měli vystřídat studenti 7.V s prof. Rojtovou,
Nývltovou a Víchem, ale kurz byl odložen z důvodu zvýšení vodní hladiny Pastvického
rybníka a zatopení tábora. Nakonec absolvovali studenti 7.V cyklistický kurz ve dnech 4.-10.
června na Studánce u Vernéřovic. 10. června odjeli na Pastvický rybník studenti 3.A s prof.
Diviškem, Brátem a Javůrkovou a cyklus uzavírali od 17. června studenti 3.B s prof.
Rojtovou, Macurou a Zapletalem.
27. května jeli na literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W a 1.B s prof. Macurou a
Matěnovou. Navštívili Vyšehrad, prohlédli si historickou budovu Národního divadla a část
studentů zhlédla v Divadle Disk Shakespearovu hru "Romeo a Julie" a druhá část v Divadle
ABC "Sen noci svatojánské". Několik našich studentů se pod vedením prof. Kolářské
zúčastnilo akce Živá knihovna v náchodském Déčku. Jde o speciální typ knihovny, kde jsou
namísto knih půjčováni lidé - tzv. živé knihy. Čtení probíhá formou rozhovorů, při nichž
knihy nechávají nahlédnout čtenáře do svých příběhů.
30. května doprovodil prof. Divišek na turnaj družstvo fotbalistů. V odpoledních hodinách se
konala schůzka ředitele školy s budoucími studenty.
31. května se sešli absolventi školy, kteří maturovali před 50 lety na akci Zlatá maturita.
Dny 3.-5. června strávili žáci 3.W s prof. Kubínovou a Felklovou na školním výletě na
Dlouhých Rzech.
Studenti 2.B se 3. června vydali s prof. Misarovou a Macurou do Prahy na literárně
historickou exkurzi. V Divadle ABC zhlédli představení Bedřich Smetana: "The Greatest
Hits".
Studenti septimy a 3. ročníku s prof. Kolářskou jeli reprezentovat 3. června školu do
celostátního kola debatní soutěže Agora do Prahy.
4. června měli tématický "Antický den" primáni a strávili ho v Hostinném v Galerii antického
umění. Pro primány ho zorganizovaly prof. Dvořáčková, Fišerová a Mičíková, které děti také
doprovodily. 4. června měl jet tým 3.V reprezentovat školu do celostátního kola
Technoplanety, ale soutěž byla z důvodu špatného počasí zrušena.
5. června navštívili Prahu také studenti 1.A s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Prohlédli si
Vyšehrad a výstavu Tutanchamon.
5. června odjeli na odložený výlet do kempu Bučnice v Teplicko-adršpašských skalách žáci
3.V s prof. Košvancem a Luštincem.
6. června zhlédli studenti kvinty, 7.W a 1.-3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka hru G. B Shawa "Pygmalion" v nastudování Divadelního souboru Jiráskova divadla
v Hronově. V odpoledních hodinách si za účasti rodinných příslušníků slavnostně převzali
maturitní vysvědčení letošní maturanti.
7. června absolvovali studenti 6.W s prof. Forejtem a Misarovou literární exkurzi do
Ratibořic.

Ve dnech 10.-12. června byli na školním výletě studenti 2.W s prof. Karáskovou a Jaroušovou
ve Spáleném Mlýně v Krkonoších, studenti 1.B s prof. Matěnovou a Havlíčkovou v Lachově
v Teplicko-adršpašských skalách a studenti 5.W s prof. Zapletalem na chatě Kačenka
v Orlických horách.
Od 11. do 16. června jelo na poznávací zájezd do Francie 23 studentů s prof. Felklovou a
Kubínovou.
Studentům 2.A musel být z důvodu povodňové situace zrušen výlet, chystali se sjíždět Vltavu.
11. června absolvovali studenti 2.B s prof. Slavíkem terénní biologickou exkurzi. Pro terciány
připravila prof. Olšanová tématický den věnovaný drogové problematice.
12. června odjeli na školní výlet do Orlických hor na Šerlišský mlýn studenti 1.V s prof.
Dvořáčkovou a Kolářskou.
13. června uspořádal prof. Slavík terénní biologickou exkurzi pro žáky 2.V. Terciáni jeli
s prof. Fišerovou, Macurou a Mičíkovou do Prahy na historickou exkurzi. Prohlédli si Pražský
hrad.
14. června reprezentovalo školu několik studentů v celostátním kole vědomostní zeměpisné
soutěže Eurorebus. Doprovázela je prof. Slavíková. Studenti 5.W absolvovali s prof. Ježkem a
Zapletalem terénní biologickou exkurzi.
17. června měli letošní maturanti dostat protokol o maturitní zkoušce. Cermat z důvodu
povodní zdržel vydání maturitních protokolů až na 24. červen, proto jsme i my museli
přesunout termín předávání protokolů na 24. červen.
Ve dnech 17.-20. června měli jet na Vltavu studenti 2.B s prof. Víchem a Šimonem a studenti
6.W s prof. Slavíkem a Ježkem, ale výlety byly zrušeny z důvodu povodňové situace.
17. června vystoupili žáci dramatické výchovy v aule s představením "Pocta Karlu Čapkovi",
které s nimi nastudovala prof. Dvořáčková. Publikem byli žáci nižšího gymnázia. Studenti
6.V byli s prof. Zikmundovou na exkurzi v čističce odpadních vod.
18. června zhlédli v aule vystoupení Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové "Legenda
V+W" terciáni a studenti 2.A a představení "Divadelní učebnice" septimáni a studenti 3.A.
Studenti 2.W šli s prof. Dvořáčkovou a Lubasovou po stopách regionálních pověstí. Kvartáni
trávili výletem na Ostaš tématický den "Lidé a krajina na Náchodsku" za doprovodu prof.
Diviška, Slavíkové, Chmelíka a Javůrkové.
Do Lachova v Teplicko-adršpašských skalách se vydali na školní výlet ve dnech 19.-21.
června studenti 1.W s prof. Klemencem a Barkou.
20. června jeli na literární exkurzi do Malých Svatoňovic studenti 4.V s prof. Nývltovou a
21. června na exkurzi do jaroměřské výtopny studenti 2.B s prof. Sršňovou a G. Škodovou a
studenti 2.A s prof. Nývltovou do Ratibořic.
Ve dnech 23.-30 června jelo na zájezd do Španělska 22 studentů s prof. Pavlíkem a
Pavlíčkovou.

24. června probíhala výměna učebnic na nižším gymnáziu. Studenti 6.V s prof. Brátem
navštívili výtopnu v Jaroměři. V odpoledních hodinách proběhla klasifikační pedagogická
rada.
25. června navštívili hvězdárnu v Hradci Králové studenti 5.V a 1.A s prof. Brátem a Polákem
a 26. června studenti 5.W a 1.B s prof. G. Škodovou a Košvancem.
25. června jeli na literární exkurzi do Ratibořic studenti 2.B s prof. Misarovou a Forejtem a do
Malých Svatoňovic studenti 3.A s prof. Š. Škodovou a studenti 4.W s prof. Dvořáčkovou a
Chmelíkem. Studenti 3.B s prof. Macurou a Noskem a studenti 7.V s prof. Nývltovou
navštívili v Hradci Králové Galerii moderního umění a v Klicperově divadle dopolední
představení pro školy "Žebrácká opera". Primáni strávili s prof. Ježkem, Klemencem a
Olšanovou tematický den "Lidé a zvířata".
Ve dnech 25.-27. června proběhly poslední školní výlety. 2.V s prof. Poutníkem a Kolářskou
se vydali do Jinolic a studenti 2.A s prof. Preclíkem, Barkou a Víchem na Malou Skálu a
sjíždět řeku Jizeru. 26.-27. června byli na školním výletě ve Vlčkovicích u Trutnova studenti
2.B s prof. Sršňovou a Zikmundovou. V tomto týdnu měl proběhnout také odložený výlet 6.V
na Vltavu, ale opět byl zrušen z důvodu špatného stavu řeky po povodních.
Botanickou vycházku do okolí absolvovali 26. června žáci 2.W s prof. Jaroušovou a
Karáskovou a "anglickou" vycházku pak studenti 1.A s prof. Jirkovou, Kubínovou a Noskem
a Trishou. Do výtopny v Jaroměři se vydali studenti 6.W s prof. Polákem a po stopách války
1866 studenti 3.B s prof. Macurou. Ve dnech 26. a 27. června absolvovali regionální exkurzi
žáci 4.V s prof. Diviškem.
27. června pořádala pro kvartány prof. Dvořáčková česko-polský den ve skanzenu ve
Stroužném a v Bardu. 1.V trávila dopoledne botanickou vycházkou do okolí s prof.
Jaroušovou a Rojtovou, stejně jako 6.W s prof. Slavíkem a 1.B s prof. Matěnovou. Na
literární exkurzi v Hronově byli studenti 7.W s prof. Misarovou, v Malých Svatoňovicích
studenti 3.B s prof. Macurou a v Malých Svatoňovicích a v Hronově studenti 7.V s prof.
Nývltovou. S prací hasičů se ve Velkém Poříčí seznámili žáci 3.W s prof. G. Škodovou a
Kubínovou a historickou exkurzi v Náchodě absolvovali studenti 3.A s prof. Š. Škodovou a
Štegerovou. Regionální exkurzi po okolí zorganizoval prof. Polák pro 1.A, prof. Vrátilová pro
6.V a prof. Klemenc pro 1.W.
V odpoledních hodinách se se školním rokem neformálně rozloučili pedagogové a
zaměstnanci školy.
28. června si žáci převzali vysvědčení.
zapsala Martina Javůrková

