Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2013-14
Školní rok 2013-14 začal pro pedagogy 27. srpna. Na zahajovací pedagogické radě pan ředitel přivítal
nové kolegy prof. Hanu Pelouchovou (biologie - chemie), prof. Lukáše Zapadla (anglický jazyk francouzský jazyk) a na částečný úvazek prof. Blanku Jedličkovou (dějepis). Po rodičovské dovolené se
do školy vrátila prof. Lenka Hronková, dříve Borůvková, (anglický jazyk - hudební výchova).
Do nového školního roku nenastoupili prof. Michaela Ježková a Daniel Luštinec, oba změnili
pracoviště, a prof. Klára Mičíková, kterou čekají rodičovské radosti.
Opravné zkoušky proběhly ve dnech 28. a 31. srpna. Zkoušku skládalo sedm studentů z osmi
předmětů. Neuspěli tři a všichni přestoupili na jinou školu.
V průběhu celého měsíce září probíhaly také rozdílové zkoušky studentů, kteří se vrátili z ročního
studijního pobytu v zahraničí a chtěli se vrátit do svých původních tříd.
Pro žáky začal školní rok 2. září rozhlasovým projevem ministra školství v demisi Prof. RNDr. Dalibora
Štyse, CSc. Po něm přivítal žáky ve školním rozhlase ředitel školy a ve třídách třídní učitelé. Od 3. září
se studenti začali učit podle pravidelného rozvrhu.
3. září odpoledne odjeli na z důvodu povodní odložený vodácký výlet na Vltavu studenti 7.W s prof.
Slavíkem a Rojtovou a studenti 3.B s prof. Víchem a Ježkem. Vraceli se 6. září.
11. září proběhla opravná maturitní zkouška, jíž předsedala Mgr. Zuzana Vařáková z Gymnázia
Trutnov. Zkoušku skládali 4 studenti, někteří z více předmětů. Opravná zkouška proběhla ve společné
části maturitní zkoušky ústní zkouškou z českého jazyka a literatury a v profilové části z dějepisu,
základů společenských věd a z výtvarné výchovy. Všichni studenti úspěšně složili maturitní zkoušku.
K opravné maturitě na Gymnázium v Broumově jela ve stejný den jako předsedkyně maturitní komise
Mgr. Jindra Nývltová.
V září proběhly primárně-preventivní pobyty nově tvořených třídních kolektivů. Ve dnech 11.-13. září
byli v Deštném v Orlických horách studenti 1.W (chata Kačenka) s prof. Lubasovou a Jirkovou a
studenti 1.B (Šerlišský Mlýn) s prof. Fišerovou a Slavíkovou. Studenti 1.A jeli ve dnech 17.-19. září do
Českého Šumburku s prof. Pavlíkem a Víchem a studenti 1.V ve dnech 23.-25. září do Bučnice u Teplic
nad Metují s prof. Diviškem a Zapletalem.
Na exkurzi v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem byli 12. září studenti 7.V a 7.W s prof. Ježkem a
Slavíkem, 18. září studenti 3.V a 3.W s prof. Slavíkem, Jaroušovou a Karáskovou a 19. září studenti 3.A
a 3.B s prof. Slavíkem a Pelouchovou.
9. září zemřel student Petr Šanovec (6.V) na vrozenou srdeční vadu. Spolužáci se s ním rozloučili
připomínkou ve školním rozhlase, rozsvícením svíček před jeho učebnou a 13. září na posledním
rozloučení v Novém Městě nad Metují. Po celý týden byl na budově vyvěšen černý prapor.
Od pondělí 16. září se začalo učit podle definitivního rozvrhu. První dva týdny byla zkušební.
Ve dnech 16.-17. září se šest studentů s prof. Kolářskou zúčastnilo sedmnácté výroční konference
Forum 2000 v Praze. Tématem konference byly příležitosti i nástrahy demokratických transformací.

17. září se tým současné 4.V (Eliška Kavanová, Jan Bohadlo, Anežka Hlavatá, Jakub Kortus a Terezie
Hejnová) za doprovodu prof. Karáskové zúčastnil celostátního kola šifrovací soutěže Technoplaneta.
Soutěž byla na září odložena z června z důvodu povodní. Prošli celou trasu a umístili se asi v polovině
výsledkové listiny.
Prof. Dvořáčková doprovodila 17. září 10 žáků dramatické výchovy na tajný výlet, který
pořádal Obecní úřad v Malých Svatoňovicích a pan Tomáš Magnusek jako odměnu za úspěch
v soutěžní přehlídce dětských dramatických souborů v Malých Svatoňovicích v květnu. Zájezd byl
motivovaný tvorbou Josefa Čapka. Směřoval do Opočna do Kupkovy galerie na výstavu obrazů Josefa
Čapka, na dobrý oběd a na prohlídku opočenského zámku.
17. září se dvacet našich studentů zúčastnilo již tradičně veřejné sbírky Srdíčkový den, kterou pořádá
občanské sdružení Život dětem.
18. září proběhla o velké přestávce provozní porada.
Ve dnech 19. a 20. září proběhlo v aule několik promítání "Austrálie, tajemství rudého kontinentu"
z cyklu promítání pro školy Svět kolem nás. Projekce se zúčastnili všichni žáci školy.
23. září přivítali naši studenti žáky z partnerské školy v Oesede Georgsmarienhütte. Byl pro ně
připraven bohatý program. Navštívili náchodský zámek a byli přivítáni na radnici. V Orlických
horách si prohlédli chráněné dílny v Neratově, Masarykovu chatu a vyzkoušeli si lukostřelbu a jízdu
po sjezdovce. Prohlédli si historické centrum Prahy, zámek a centrum Nového Města nad Metují,
Adršpašské skály, broumovský klášter, Muzeum Merkuru v Polici nad Metují a se svými hostitelskými
rodinami ještě další zajímavosti.
25. září se v lyžařském areálu Na Nebíčku u Police nad Metují uskutečnilo okresní finále v přespolním
běhu, pořádané poličskou ZŠ. Jiráskovo gymnázium na něm reprezentovala v jednotlivých kategoriích
čtyři družstva a celkem 19 studentů. Třem družstvům se podařilo vybojovat postup do krajského
finále, které proběhne 9. října v Nové Pace. Družstvo starších žákyň ve složení Markéta Zeisková (4.V),
Tereza Stehlíková (5.W), Julie Joudalová (5.V) a Karolina Bílková (5.V) se umístilo na pátém místě
a Zeisková byla třetí mezi jednotlivkyněmi. Družstvo starších žáků ve složení Lukáš Kligl (5.V), Antonín
Falta (1.B), Tomáš Křivda (3.V), Jakub Divišek (3.W), Vojtěch Joska (3.W) a Jan Vondráček
(4.W) skončilo na druhém místě a mezi jednotlivci obsadili Kligl druhé a Křivda třetí místo.
Středoškolačky Šárka Jirásková (4.B), Kristýna Janušová (4.B), Monika Venclová (7.W) a Magda
Kynčlová (6.V) skončily rovněž druhé a Jirásková byla druhá i mezi jednotlivkyněmi. Celkové vítězství
vybojovalo družstvo středoškoláků ve složení Pavel Bláha (2.A), Jan Staněk (4.B), Jaroslav Máslo (3.B),
Miroslav Málek (3.B) a Ondřej Maršík (6.V). Navíc Bláha zvítězil mezi jednotlivci a Staněk byl druhý.
Běžce doprovázeli prof. Košvanec a Slavík.
26. září reprezentovali školu v okresním kole Středoškolského atletického poháru Corny ve Dvoře
Králové nad Labem studenti v doprovodu prof. Rojtové a Diviška. Chlapci po vyhraném okresním kole
zvládli i kolo krajské, které se konalo 1. října rovněž ve Dvoře Králové nad Labem, a zaslouženě
postoupili do republikového finále soutěže v Břeclavi 7.-8. října. Děvčata v okrese konkurenci nemají,
v kraji jejich bodový součet stačil na šesté místo. Do krajského kola doprovodili atlety prof. Rojtová a
Šulc. Po delší době se měnily rekordy atletických tabulek gymnázia: Daniel Koch (7.W) v běhu na 100
m časem 12,24 s zlepšil výkon Filipa Adlera o jednu setinku. Dominik Mojžíš (1.A) překonal čas Miloše

Cvejna v běhu na 400 m nejdříve na 52,47 s a v krajském kole ještě o dalších 9 s na 52,38 s. O celých
21 cm posunul rekord ve skoku dalekém Zdeněk Rozinek (4.B) na 618 cm a konečně družstvo ve
složení Dominik Mojžíš (1.A), Zdeněk Rozinek (4.B), Daniel Koch (7.W) a Aleš Král (7.W) vylepšili
štafetu 100-200-300-400 m o více než 4 sekundy. Tým však tvoří i ostatní výborní atleti: Jan Žaluda
(1.A) vyhrál suverénně běh na 1500 m, Aleš Král (7.W) byl druhý v kouli a šestý v dálce, Jaroslav
Novotný (4.A) třetí v kouli. Pavel Bláha (2.A) byl šestý v rozběhu a celkově sedmý v běhu na 1500 m,
Martin Blahota (5.W) vyhrál svůj rozběh na 100 m a pochvalu za své výkony zaslouží také Martin
Kováčik (5.W), Adam Holeček (2.A), Martin Škoda (2.A) a Filip Balaš (2.A). Z výsledků našich dívek stojí
určitě za zmínku výkony Terezy Hanušové (3.A) a Adiny Hovorkové (3.B) v rozběhu na 60 m (první dvě
místa). Hanušová byla čtvrtá v rozběhu na 800 m a Hovorková pátá ve skoku dalekém. Viktorie
Hanušová (5.W) obsadila výborné druhé místo v dálce a šesté ve skoku vysokém. Dále nás úspěšně
reprezentovaly Pavla Čížková (6.W), Bára Machová (7.W), Tereza Konvalinová (4.A), Michaela Vanická
(3.B), Veronika Tluková (5.V), Petra Veverková (3.A), Lenka Hackerová (4.A) a Kateřina Černá (2.B).
V Břeclavi se 7.-8. října na Republikovém finále utkalo 16 nejlepších dívčích a 16 chlapeckých družstev
celé České republiky. Že se jedná o kvalitní klání, svědčí nedávná účast současných atletických hvězd
jako je koulař Prášil nebo čtvrtkař Maslák. Patronem soutěže je dlouhodobě olympijská vítězka,
mistryně světa a světová rekordmanka Barbora Špotáková, která se ochotně během letošních závodů
podepsala i našim studentům. Naši chlapci byli třináctí, přesto opět padly dva školní rekordy: Martin
Blahota (5.W) překonal časem 12,12 s týden starý rekord Dana Kocha v běhu na 100 m a Dominik
Mojžíš (1.A) v běhu na 400 m časem 51,09 s vylepšil svůj vlastní čas. Dominik svým časem dokonce
obsadil celkové druhé místo mezi všemi čtvrtkaři z ČR. Naši školu úspěšně reprezentovali ještě Jan
Žaluda (1.A), Daniel Koch (7.W), Zdeněk Rozinek (4.B), Aleš Král (7.W), Jaroslav Novotný (4.A), Pavel
Bláha (2.A), Martin Kováčik (5.W) a Adam Holeček (2.A). Do Břeclavi doprovázel atlety prof. Divišek.
1. října se studenti 3.V, 4.V a 3.A zúčastnili v Městské knihovně v Náchodě besedy s autorkou sci-fi,
fantazy literatury a hororů Petrou Neomillnerovou.
3. října se uskutečnily ve škole "cvičné" volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Akce
probíhala na SŠ v celé České republice. Na naší škole by s převahou zvítězila TOP 09, na druhém místě
se ocitlo sdružení ANO 2011 a na třetím KDU-ČSL. V celé České republice by rovněž zvítězila TOP 09,
na druhém místě byla Česká pirátská strana a na třetím ANO 2011.
4. října vyslechli primáni a sekundáni v aule koncert Dechového orchestru mladých z Hronova.
Ve dnech 4.-6. října se přes 120 učitelů fyziky sešlo na naší škole na 12. ročníku akce Heuréka, aby si
v 18 dílnách vzájemně sdělovali, jak ozvláštnit výuku fyziky, aby si vyzkoušeli nové fyzikální pokusy a
získali spoustu námětů na inovaci výuky. Dvě dílny vedli zahraniční lektoři z Belgie a Holandska
v angličtině. O organizaci akce se zasloužil prof. Polák spolu s několika svými studenty.
7. října se tým Jiráskova gymnázia zúčastnil kvalifikačního turnaje středoškolské ligy v Ultimate
Frisbee v Hradci Králové. Mezi konkurencí dalších sedmi týmů se umístil na 4. místě. Z tohoto turnaje
si tým Jiráskova gymnázia odnesl 5 kvalifikačních bodů, které společně s body z ostatních
kvalifikačních turnajů budou pravděpodobně znamenat opět postup do celorepublikového finále,
které se bude konat v červnu 2014 v Praze. Tým postrádá loňské maturanty, kteří tvořili jádro týmu,
ale i tak se pokusí navázat na jejich úspěchy z bývalých ročníků (2. místo v roce 2012 - venkovní
turnaj; 1. místo v roce 2013 - hala). Náš tým hrál ve složení Monika Venclová (7.W), Vojtěch
Hruša (7.W), Vojtěch Mělnický (7.W), Jakub Šmída (7.W), Lucie Šacherlová (6.W), Magda

Juranová (6.W), Tomáš Košek (7.W), Jan Halda (7.W) a Jan Čečetka (7.W). Hráče doprovodila prof.
Rojtová.
9. října se 3 družstva našich studentů utkala v krajském kole v přespolním běhu v Nové Pace za
doprovodu prof. Košvance. Chlapci Pavel Bláha (2.A), Jakub Žaluda (1.A), Tomáš Křivda (3.V), Ondřej
Hušek (5.W), Martin Škoda (2.A) a Jan Žaluda (1.A) v kategorii HVI v běhu na 3,5 km
vybojovali 2.místo stejně jako dívky Šárka Jirásková (4.B), Markéta Zeisková (4.V), Alena Žibřidová
(4.V) a Kristýna Janušová (4.B) v kategorie HV v běhu na 3 km. Chlapci Pavel Bláha (2.A), Jaroslav
Máslo (3.B), Jan Staněk (4.B), Miroslav Málek (3.B) a Pavel Suk (2.B) v kategorii HV v běhu na 5 km
obsadili 4.místo.
9. října byli maturanti na schůzce s výchovnou poradkyní prof. Nývltovou informováni o podávání
přihlášek na VŠ a o možnostech studia na VŠ.
15. října se tradičně 4 dvojice našich studentů zúčastnily dobročinné sbírky Bílá pastelka, kterou
pořádá Tyfloservis na podporu nevidomých a slabozrakých lidí. Ve stejný den vyslechli v aule
přednášku pana Jiřího Silného z Ekumenické akademie Praha na téma "Fair Trade" dopoledne
studenti sekundy a tercie a odpoledne studenti ekonomického semináře. Studenti 4.A jeli s prof.
Fišerovou a Š. Škodovou na festival německého divadla do Pardubic, který pořádal Goetheinstitut.
Zhlédli představení v němčině "Kocour v botách".
16. října proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Je určena pro zájemce z tercie až sexty a 1.-2. ročníku.
V kategorii Kadet (tercie, kvarta) soutěžil 41 žák a zvítězil Jan Bohadlo (4.V), druhý byl Vojtěch
Mervart (4.W) a třetí Petra Stará (4.V). Všichni tři obsadili i první tři místa v rámci okresu. V kategorii
Junior mezi 73 studenty první tři místa obsadili Timotej Mareš (5.V), Magdalena Juranová (6.W) a
Petr Roztočil (1.B). Mareš zvítězil i mezi řešiteli v rámci okresu, Juranová byla čtvrtá a Roztočil obsadil
5.-6. místo. Žáci 1.V a 1.W navštívili s prof. Fišerovou, Dvořáčkovou a Kolářskou Archeopark pravěku
ve Všestarech. 16. říjen je Světový den výživy a žáci 3.V se zapojili v rámci mezinárodní kampaně Food
Right Now - Postavme se hladu do akce "Naše Posvícení" přípravou drobného občerstvení z lokálních
potravin.
17. října zhlédli v aule představení v angličtině studenti primy až sexty, 1. ročníku a 2.A. Pro mladší
děti připravilo divadlo The Bear Group představení "The Alien Grammar Show" a pro starší studenty
"Frank Novotny and the P.P.".
V noci ze 17. na 18. října se zájemci z řad studentů zúčastnili "Filmové noci ve škole", kterou
zorganizovali spolu s prof. Kolářskou.
18. října jeli na literárně-historickou exkurzi do Kuksu studenti septimy a 3. ročníku s prof.
Jedličkovou, Macurou, Nývltovou a Vrátilovou. Studenti 4.A a 4.B se zúčastnili v aule workshopu,
pořádaného ČVUT Praha, na téma "Ochrana duševního vlastnictví".
Ve dnech 22.-23. října jsme se zúčastnili s nabídkou studia na naší škole na Výstavě škol určené pro
žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiče.
23. října zhlédli dopoledne studenti primy až sexty a 1. a 2. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka představení Divadla Drak z Hradce Králové "Ikaros". V odpoledních hodinách proběhla beseda

se starostou města panem Janem Birke a s JUDr. Davidem Fulkou, vedoucím územního odboru Policie
ČR Náchod. Byla určena studentům společenskovědních seminářů.
V tomto týdnu proběhly dva fotbalové turnaje. 23. října uspořádalo naše gymnázium okresní finále
v minifotbalu kat.HIV. (starší žáci). Hrálo se na Hamrech za pěkného fotbalového počasí a naši kluci
dokázali porazit všechny soupeře včetně fotbalové sportovní školy z Plhova. V květnu příštího roku je
tak čeká krajské kolo. Všechna utkání odpískali naši studenti Vojtěch Ruffer (4.B) a Sebastian Štelzig
(6.W). Náš vítězný tým hrál v sestavě Lubor Zoufal (3.V), Vojtěch Joska (3.W), Jakub Divišek (3.W), Jan
Čejchan (2.W), Tomáš Kubíček (3.W), Jan Havlena (4.W), Miroslav Říha (3.V), Jakub Pitřinec (3.V),
Matouš Macek (4.W) a Kryštof Janečka (1.V). Na turnaj doprovodil fotbalisty prof. Divišek.
24. října doprovodil prof. Zapletal fotbalisty na Pohár Josefa Masopusta. Mužstvo hrálo ve složení
Lukáš Mikšovský (6.W), Marek Oleják (6.W), Aleš Jansa (6.W), Sebastian Štelzig (6.W), Tomáš Macek
(5.V), Pavel Urban (5.V), Jaroslav Máslo (3.B), Martin Škoda (2.A), Jan Havlena (4.W), Vojtěch Ruffer
(4.B), David Špelda (8.W), Tomáš Roztočil (8.W), Jindřich Brzobohatý (7.V), Ladislav Tichý (8.V) a
Adam Darebník (8.V). Mezi osmi mužstvy byli naši třetí ve své skupině čtyř mužstev a do dalších bojů
už nezasáhli.
24. října začalo praktickou částí školní kolo Chemické olympiády v kategorii B. Studenti připravili na
tento den akci "Roztančený gympl", při které o každé přestávce tančili zájemci ve vestibulu klasické i
latinsko-americké tance.
Ve dnech 29. a 30. října měli studenti podzimní prázdniny.
1. listopadu doprovodila prof. Slavíková studenty na Běh do zámeckých schodů. V kategorii B dosáhla
mezi dívkami nejlepšího výsledku, 5. místa, Petra Lemfeldová (1.V) a dalšími členkami týmu byly
Monika Vydláková (2.V), Michaela Bílá (1.W), Kristýna Semeráková (1.W) a Kristýna Bartošová (1.W).
Z chlapců byl nejúspěšnější Filip Kolář (1.W, 7. místo), o úspěch se pokoušeli ještě Kryštof Janečka
(1.V), Jan Čejchan (2.W), Daniel Vik (1.V) a Michal Jarolímek (2.V). Mezi devíti školami byl náš tým
v kategorii B šestý. V kategorii C Tereza Škodová (4.W) mezi dívkami zvítězila, úspěchem bylo i
4. místo Markéty Zeiskové (4.V) a svým výkonem podpořily tým i Julie Prokopová (3.V), Alžběta
Jansová (3.W) a Nikola Drábková (3.W). Z chlapců byl nejúspěšnější Tomáš Křivda (3.V), který obsadil
2. místo, Miroslav Říha (3.V) byl čtvrtý a pěkných výsledků dosáhli také Jan Vondráček (4.W), Vojtěch
Joska (3.W) a Jakub Divišek (3.W). Celý tým v kategorii C zvítězil mezi 10 školami. V kategorii D určené
dívkám SŠ soutěžily jenom naše dívky mezi sebou, žádná jiná SŠ neměla zastoupení. Zvítězila Šárka
Jirásková (4.B), druhá byla Monika Venclová (7.W), třetí Zuzana Vančáková (6.W) a o 4.-5. místo se
rozdělily Tereza Hanušová (3.A) a Tereza Stehlíková (5.W). V kategorii E chlapci v konkurenci dalších
dvou škol zvítězili zásluhou Pavla Bláhy (2.A, 1. místo), Lukáše Kligla (5.V), Jana Staňka (4.B), Jaroslava
Másla (3.B) a Zdeňka Rozinka (4.B).
Od 4. listopadu platil upravený rozvrh. Změny byly jen malé a týkaly se pouze tříd 3.W, 2.B a 8.W.
5. listopadu reprezentoval tým ve složení David Hejzlar (5.V), Daniel Meduna (8.V), Samuel Mareš
(8.W) a Daniel Vlček (4.B) školu v okresním kole turnaje ve stolním tenise středních škol. Doprovodil
je prof. Zapletal. Chlapci byli třetí z pěti týmů.
6. listopadu vyslechli v aule studenti sexty a 2. ročníku koncert Jana Kryla "Vzpomínka na Karla Kryla".

7. listopadu se na naší škole uskutečnil oblastní turnaj v piškvorkách s názvem "pIšQworky", kterého
se účastnila řada škol z okolí. Je určena středoškolákům a nově také osmákům a deváťákům
základních škol. Sešlo se rekordních 23 týmů. Vítězem se stal již podruhé v řadě domácí tým Nevím ve
složení Jan Staněk (4.B), Daniel Vlček (4.B), Daniel Winter (4.A), Alena Peterková (3.B) a Veronika
Říhová(8.W). Postupující týmy se utkají s dalšími týmy z oblastních kol v krajském turnaji, který
proběhne 19. listopadu na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Na organizaci se podílel prof.
Preclík.
8. listopadu jelo několik našich studentů reprezentovat školu v doprovodu prof. Klemence do
krajského kola Logické olympiády, do kterého postoupili přes internetové kolo soutěže. V kategorii
C školu reprezentovali studenti Štěpán Štěpán (7.V), Václav Šimon (7.V), Milena Vaňková (3.A),
Martin Mareš (4.B) a Jan Staněk (4.B) a v kategorii B Jan Bohadlo (4.V), Miroslav Říha (3.V), Benjamin
Sichrovský (3.V) a David Továrek (3.W). V kategorii B soutěžilo v internetovém kole v kraji 768 řešitelů
a v kategorii C 773 řešitelů. V krajském kole Vaňková zvítězila a postoupila do republikového finále
v Praze, které proběhlo 25. listopadu. Staněk obsadil 10. místo, Mareš 12., Šimon 13.-14. a Štěpán
29. místo. V kategorii B dosáhl nejlepšího umístění Říha (5.-6. místo), Bohadlo byl 13.-15., Sichrovský
16. a Továrek si nepřál zveřejnit umístění.
12. listopadu se 9 studentů z posledních dvou ročníků zúčastnilo v Hradci Králové semináře pro
řešitele Matematické olympiády kategorie A. Pan ředitel informoval maturanty o způsobu
přihlašování a průběhu maturitní zkoušky. Tým chlapců ve složení Tomáš Roztočil (8.W), David Vik
(6.W), Sebastian Štelzig (6.W), Vojtěch Ruffer (4.B), David Špelda (8.W), Martin Škoda (2.A), Tomáš
Macek (5.V), Pavel Urban (5.V) a Jindřich Brzobohatý (7.V) reprezentoval školu v 1. kole Středoškolské
futsalové lize v Jaroměři za doprovodu prof. Zapletala. Mezi třemi týmy naši zvítězili a postoupili do
dalšího kola.
14. listopadu zhlédli v aule studenti primy, 1. ročníku a 6.W vystoupení členů dramatického kroužku
Hidrak a žáků dramatické výchovy (i bývalých) s názvem "Pocta Karlu Čapkovi". Za toto vystoupení
získali na jaře uznání na festivalu Čapkiáda v Malých Svatoňovicích. Program se studenty nastudovala
prof. Dvořáčková. V odpoledních hodinách vystoupili ještě jednou pro rodiče po třídních schůzkách.
Rodičovské schůzky se konaly 14. listopadu odpoledne. Současně v těchto dnech probíhal sběr
starého papíru. V soutěži mezi třídami zvítězila třída 4.V, druhá byla 3.W a třetí 1.W. Vítězné třídy
dostanou od SRPDŠ příspěvek na činnost ve výši 1000 Kč, 500 Kč a 400 Kč. Do soutěže se zapojilo
9 tříd.
18. listopadu jeli zájemci z řad studentů francouzštiny s prof. Felklovou a Zapadlem do Salesiánského
divadla v Praze na inscenaci Molierovy hry "Měšťan šlechticem" ve francouzském jazyce.
19. listopadu se na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové konalo krajské kolo turnaje
v pIšQworkách.Tým Nevim ve složení Jan Staněk (4.B), Daniel Vlček (4.B), Daniel Winter (4.A), Alena
Peterková (3.B) a Veronika Říhová (8.W) se umístil na krásném třetím místě. Našemu týmu druhé
místo (a postup do republikového finále) uniklo jen o malý kousek.
Ve třetím listopadovém týdnu proběhlo několik sportovních turnajů. 19. listopadu doprovodil prof.
Divišek florbalový tým ve složení Vojtěch Mervart (4.W), Jan Vondráček (4.W), Tomáš Kubíček (3.W),
Miroslav Říha (3.V), Tomáš Křivda (3.V), Josef Prouza (3.V), Daniel Vaňát (3.V), Jakub Divišek (3.W) a

Jan Havlena (4.W) na turnaj, v němž chlapci zvítězili a postoupili do okresního kola v Jaroměři. Tam
florbalisty doprovodil prof. Zikmund 21. listopadu. Mužstvo posílil Vojtěch Joska (3.W), naopak
v okresním kole nebyli v týmu Divišek a Havlena. Hoši byli třetí.
20. listopadu organizoval prof. Košvanec v házenkářské hale HC TJ Náchod florbalový turnaj chlapců
kategorie H III (primy a sekundy víceletých gymnázií a 6. a 7. ročníky základních škol). Tým Jiráskova
gymnázia hrál v sestavě: Jiří Dostál (2.V, brankář), Hynek Pacák (2.V, kapitán), Martin Čech (2.V),
Pavel Horáček (2.V), Lukáš Prouza (2.V), Jan Čejchan (2.W), Martin Stuchlík (2.W), Tomáš Lipovský
(2.W), Erik Dao (2.W), Daniel Vik (1.V), Daniel Ježek (1.W) a Adam Joudal (1.W). Všech 13 utkání
s přehledem odřídili rozhodčí – studenti vyššího gymnázia Daniel Meduna (8.V), Martin Mareš (4.B) a
Jan Čečetka (7.W). Naši hoši vybojovali pěkné 2. místo a Jiří Dostál byl vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje.
22. listopadu organizoval prof. Divišek školní futsalovou ligu také s účastí našeho týmu. Naši hoši
Jakub Čejchan (1.V), Daniel Vik (1.V), Kryštof Janečka (1.V), Vojtěch Ťokan (1.V), Jan Meier (1.V),
Vladimír Brát (1.V), Lukáš Novohradský (1.V), Petr Šolc (1.W), Filip Kolář (1.W) a Adam Joudal (1.W)
zvítězili a postoupili do dalšího kola.
22. listopadu si studenti 8.W a 4.A vyzkoušeli nástup na maturitní ples na sále v Beránku.
25. listopadu se studentka Milena Vaňková (3.A) zúčastnila celostátního finále soutěže Logická
olympiáda. Finále se konalo v Míčovně Pražského hradu a zúčastnilo se ho 65 žáků v každé ze třech
kategorií - žáci prvního stupně, žáci druhého stupně a studenti středních škol. Celé finále se skládalo z
několika bloků soutěžních úloh - například tetris, sirky nebo úlohy na paměť. Některé úlohy byly
jednoduché, většina ale patřila k těm složitějším, ale i přesto jsem se Milena umístila na 10. místě
v kategorii C. Celkem se kategorie C zúčastnilo 8334 studentů, do finále postoupilo 65 nejlepších z
nich.
26. listopadu se tři týmy (každý složený ze sedmi našich studentů) zúčastnily Internetové
matematické olympiády, kterou pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně. Jedná se o týmovou
soutěž, kdy studenti v časovém limitu 2 hodin řeší deset příkladů z různých partií matematiky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 205 týmů z celé republiky i ze Slovenska. Naše týmy se umístily na 49.
místě (Karolína Pěčková (8.V), Monika Besedová (8.V), Michal Šimbera (8.V), Dominik Regner (8.V),
Daniel Meduna (8.V), Hana Ježdíková (8.V), Barbora Valtarová (8.V)), 78. místě (Štěpán Štěpán (7.V),
Václav Šimon (7.V), Michal Prokop (7.V), Milena Vaňková (3.A), Pavel Pich (7.V), Martin Štěpánek
(3.A)) a na 147. místě (Jan Staněk (4.B), Štěpán Remeš (4.B), Martin Mareš (4.B), Vojtěch Hruša (7.W),
Petr Šmejkal (4.B), Timotej Mareš (5.V), Tomáš Macek (5.V)). Studenti kvinty a 1. ročníku shlédli
v aule projekci filmu "České děti" v rámci projektu Jeden svět občanského sdružení Člověk v tísni.
Film a následná beseda s hostem panem Petrem Havlem se vztahovaly k událostem 17. listopadu.
O velké přestávce se konala ve sborovně provozní porada.
27. listopadu se dívčí volejbalový tým ve složení Michaela Plšková (1.B), Tereza Stehlíková (5.W),
Anežka Hlavatá (4.V), Julie Prokopová (3.V), Aneta Thérová (2.B), Pavla Čížková (6.W), Pavla Brátová
(3.V) a Vanesa Čepková (1.B) utkal v krajském kole turnaje ve volejbale za doprovodu prof. Slavíkové.
Mezi pěti družstvy vybojovaly dívky pěkné 2. místo.

27. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro tercii a kvartu. Zúčastnilo se jí 23 žáků, do
okresního kola postoupili z 1. místa Martin Karvai (4.W) a z 2.-3. místa Jiří Rohlena (4.V) a Vojtěch
Balcar (3.V).
28. listopadu bylo kontrolním testem zakončeno školní kolo Chemické olympiády v kategorii B.
Chemickou olympiádu v této kategorii řešilo 14 studentů. Vítězkou se stala Lenka Zikmundová (6.V),
na druhém místě se umístil Timotej Mareš (5.V) a třetí místo obsadil Aleš Král (7.W). Mezi úspěšnými
řešiteli byli Michal Prokop (7.V), Kristýna Smolová (7.V) a Kristýna Beranová (3.A). Nejlepší, které
vybrala krajská komise CHO, postoupili do krajského kola.
28. listopadu se dívky Pavlína Naglová (4.V), Markéta Lipovská (4.V), Alexandra Sedláčková (4.V),
Pavlína Štěpánová (4.W), Markéta Dvořáková (3.W), Alžběta Jansová (3.W), Nela Voborníková (3.V),
Karolína Kaniová (2.V), Adéla Cejnarová (2.V), Michaela Šnorbertová (2.V) a Natálie Linhardtová (2.V)
utkaly v okresním kole v basketbalu dívek v Jaroměři a vybojovaly 3. místo. Basketbalistky doprovázel
prof. Divišek.
29. listopadu se několik studentů zúčastnilo v doprovodu prof. Matěnové semináře pro řešitele
Biologické olympiády. Prof. Preclík doprovodil naše studenty na pátý ročník Robosoutěže na pražské
ČVUT. Do soutěže se přihlásily dva týmy, OutOfBricks (ve složení Martin Němec (7.V), Jan Jirman
(6.W) a Jan Polák (6.V)) a StormX (Barbora Valtarová (8.V), Petr Šmejkal (4.B) a Petr Suchánek (4.B)),
aby poměřily síly svých robotů s konkurencí. Soutěže se zúčastnilo 64 týmů z různých škol z celé
republiky. Základní skupiny oba naše týmy s přehledem vyhrály, tým StormX se ziskem 20 bodů
(druhý tým v jejich skupině měl pouze 10 bodů), tým OutOfBricks se 62 body měl obrovský náskok
před dalším týmem se 32 body. Robot (svým vzhledem připomínajícím škorpiona) týmu OutOfBricks
v dalších bojích bez problémů porážel jednoho soupeře za druhým a na rovnocenného soupeře
narazil až ve finále, šlo o tým z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Po dvou zápasech bylo skóre
vyrovnané, následoval infarktový rozhodující zápas třetí, který náš tým (s trochou štěstí) vyhrál, a
kluci se tak mohli těšit ze zaslouženého vítězství, mobilních telefonů od společnosti Samsung i dárků
od Škoda Auto. ČVUT pro studenty připravilo také zajímavou exkurzi po svých laboratořích, kde se
mohli například dozvědět, jak funguje vozítko segway, vidět různé typy robotů (používaných třeba
americkou armádou) a mnoho dalšího.
V sobotu 30. listopadu proběhl v Městském divadle Dr. Josefa Čížka stužkovací ples studentů 8.W a
4.A.
V průběhu listopadu se někteří žáci nižšího gymnázia zúčastnili dějepisné soutěže Věrozvěstování.
V kategorii pro primu a sekundu soutěžilo 21 žáků a do okresního kola postoupili Markéta Bohadlová
(1.V), Petra Lemfeldová (1.V) a Aneta Vacková (2.W). Kategorie pro tercii a kvartu se zúčastnilo 10
žáků, do okresního kola postoupili Klára Jiránková (4.W), Štěpán Škoda (4.V) a Markéta Žáková (3.W).
3. prosince proběhlo v učebně fyziky krajské setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a
pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání se zaměřením na
výuku elektřiny v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Královéhradeckém kraji. Setkání organizovali prof. Klemenc a Polák. V tento den prodávalo deset
dvojic studentů ve městě předměty občanského sdružení Život dětem v rámci dobročinné sbírky
Srdíčkový den. Polovina výtěžku připadne škole.

4. prosince jela skupina studentů pod vedením prof. Slavíka reprezentovat školu na krajské finále
v plavání do Trutnova. Za starší žákyně soutěžily Kateřina Jermanová (3.W), Kateřina Čápová (3.W),
Lucie Lemfeldová (3.W), Štěpánka Frimlová (3.W), Markéta Zeisková (4.V) a Eliška Kavanová (4.V), za
dorostenky Aneta Nyčová (3.B), Bára Čejchanová (3.A), Natálie Henclová (3.A), Dominika Dusíková
(1.B), Ema Umlaufová (6.V) a Hana Rutová (6.V) a za dorostence Zdeněk Rozinek (4.B), Jindřich Čáp
(7.V), Daniel Vlček (4.B), Aleš Král (7.W), Michael Pejskar (2.A) a Dominik Ševců (2.B). Dorostenci a
dorostenky vybojovali pěkné druhé místo a starší žákyně zvítězily a postoupily do republikového
finále, které proběhlo v lednu v Táboře.
5. prosince navštívilo několik žáků dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové MŠ
Komenského v Náchodě jako Mikuláš, čerti a andělé. Zájemci z řad studentů nižšího gymnázia se
utkali ve školní části Biologické olympiády. Jiná skupina zájemců z tercie a kvarty navštívila
v doprovodu prof. Klemence a Zikmundové akci "Po čertech zajímavé experimenty v laboratořích PřF
UHK" na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Již druhým rokem se letos 5. prosince konala
internetová soutěž v řešení fyzikálních úloh Fyzikláni on line. Soutěže se účastní pětičlenné týmy,
některé i zahraniční. K reprezentaci naší školy se sešlo 11 studentů. Vytvořily se dvě skupiny a
náhradník. Tým Gympláci1 bojoval ve složení: Daniel Čejchan (8.W), Václav Šimon (7.V), Pavel Bláha
(2.A), Vojtěch Hruša (7.W) a Štěpán Štěpán (7.V). Ve své kategorii B se umístil na skvělém 9. místě ze
46 týmů. Gympláci2 v sestavě Daniela Prokešová (8.W), Jan Staněk (4.B), Martin Souček (2.A), Jakub
Suk (2.A) a Lukáš Ficek (1.A) pak obsadili v téže kategorii 26. místo. Zůstali ve druhé třetině a to je
úspěch. Se studenty trávil čas ve škole při řešení úloh prof. Polák.
6. prosince se zájemci z řad studentů posledních dvou ročníků zúčastnili v doprovodu prof. Štegerové,
Macury a Slavíka exkurze do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Zbývající studenti těchto tříd
absolvovali spolu se studenty septimy a 2. a 3. ročníku v aule workshop "Ochrana duševního
vlastnictví".
Nejvyšší kategorie Chemické olympiády, kategorieA, se školního kola zúčastnili Veronika Říhová (8.W
) a Jan Staněk (4.B). Oba postoupili do kola krajského, které se konalo v sobotu 7. prosince na
Univerzitě Pardubice. Po absolvování praktické a teoretické části se Staněk umístil na 5. místě a
Říhová obsadila 6. místo.
10. prosince navštívili studenti 4.A a 8.W s prof. Polákem a Misarovou hvězdárnu v Úpici. Ve škole
proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii A, kterého se zúčastnilo 9 studentů. Do
krajského kola postoupili Milena Vaňková (3.A), Barbora Balcarová (7.W) a Štěpán Štěpán (7.V). Do
Jaroměře jel futsalový tým ve složení Tomáš Roztočil (8.W), Jan Havlena (4.W), David Vik (6.W),
Sebastian Štelzig (6.W), Vojtěch Ruffer (4.B), David Špelda (8.W), Martin Škoda (2.A), Jindřich
Brzobohatý (7.V), Tomáš Macek (5.V) a Pavel Urban (5.V) reprezentovat školu na Středoškolské
futsalové lize. Doprovodil je prof. Zapletal. Hoši byli třetí ze 4 mužstev a do dalších bojů již
nezasáhnou.
11. prosince vyslechli studenti nižšího gymnázia, kvinty, sexty a 1.-2. ročníku v Městském divadle
Dr. Josefa Čížka Vánoční koncert ZUŠ Náchod. Žáci nižšího gymnázia reprezentovali školu v hlavním
kole soutěže Věrozvěstování 2013, do kterého postoupili ze školního kola. Štěpán Škoda (4.V) obsadil
2. místo v kategorii starších žáků a Klára Jiránková (4.W) byla v této kategorii čtvrtá. Markéta
Bohadlová (1.V), Petra Lemfeldová (1.V) a Aneta Vacková (2.W) obsadily 4. místo v kategorii mladších

žáků. Školu reprezentovali ještě Simona Horkelová (3.W), Markéta Žáková (3.W) a Benjamin
Sichrovský (3.V). Soutěže se účastnily i polské děti. Soutěžící doprovodila prof. Dvořáčková.
12. prosince zorganizovali členové šachového kroužku školní šachový turnaj s účastí 22 šachistů.
Zvítězil Martin Saučuk (1.B), který získal 6 bodů ze 7, stříbro vybojoval Daniel Havrda (7.W) se ziskem
5,5 bodu a bronz Tomáš Košek (7.W) rovněž se ziskem 5,5 bodu.
13. prosince zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové žáci dramatické výchovy a členové
divadelního kroužku Hidrak představení "Labutí jezero" za doprovodu prof. Dvořáčkové a Javůrkové.
16. prosince jeli studenti, kteří uspěli v předchozím kole Robosoutěže, na další klání za doprovodu
prof. Preclíka a Vícha. Osm žáků kvarty se utkalo ve školním kole Matematické olympiády v kategorii
Z9. Do okresního kola postoupili Vojtěch Mervart (4.W), Jan Karvai (4.W) a Štěpán Jirman (4.V),
náhradníkem pro okresní kolo je Julie Hrušová (4.W).
17. prosince navštívili hradeckou hvězdárnu žáci primy s prof. Diviškem, Lubasovou a Slavíkovou. Ve
škole proběhl šachový turnaj.
18. prosince zhlédly třídy, které měly o představení zájem, v kině Vesmír záznam z mezinárodního
festivalu v Manchestru "Macbeth". Žákům nižšího gymnázia se představili žáci dramatické výchovy a
HIDRAKu s vystoupením "Stalo se v Betlémě". Představení nastudovala s dětmi prof. Dvořáčková.
Vstupné 5 Kč bylo použito na výrobu kulis pro další vystoupení. Prof. Divišek doprovodil futsalový tým
ve složení Jakub Čejchan (1.V), Daniel Vik (1.V), Kryštof Janečka (1.V), Vojtěch Ťokan (1.V), Jan Meier
(1.V), Filip Kolář (1.W), Michal Doležal (2.W) a Jan Čejchan (2.W) do 2. kola školní futsalové ligy do
Lázní Bělohrad. Chlapci zvítězili.
19. prosince proběhl tradiční oblíbený Vánoční den her. Studenti se mohli zapojit do sportovních
turnajů (volejbal, fotbal, florbal, kuželky), turnajů ve stolních deskových hrách a v piškvorkách nebo
v počítačových hrách, výtvarné nebo loutkové dílny, do hrátek s chemií nebo zhlédnout v kině Vesmír
film Agnieszky Hollandové o Janu Palachovi "Hořící keř". V průběhu dne fungovala fyzikální herna,
anglický jazykový kvíz a soutěž Riskuj s přírodovědnou tématikou.
20. prosince proběhly ve většině tříd třídní vánoční besídky. V poledne zazpíval na schodech
Sboreček, což byl pěkný začátek vánočních prázdnin. Studenti nastoupili do školy 6. ledna.
6. ledna proběhla Burza VŠ. Naši absolventi, nyní studenti VŠ, přijeli na Jiráskovo gymnázium, aby
informovali maturanty a další studenty o studiu na své VŠ a zodpověděli jejich případné dotazy.
6. ledna se členové souboru DREJG již potřetí zúčastnili akce Čtení pro Josefa Škvoreckého, kterou
organizuje pražské Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého. Dvanáctihodinové nonstop čtení ze
Škvoreckého knih i dalších titulů vydaných ve slavném nakladatelství 68' Publishers připomíná, že
3.ledna roku 2012 byla kniha života tohoto náchodského rodáka a absolventa Jiráskova gymnázia
dopsána. Akce proběhla v prostorech kavárny Krásný ztráty v centru Prahy. Náchod spolu s DREJGy
reprezentovali i zástupci Města Náchoda a Městské knihovny Náchod. V Praze nechyběli Barbora
Balcarová (7.W), František Havel (5.V), Martin Přibyl (1.B) a Filip Stuchlík (3.B).

7. ledna proběhly na naší škole nostrifikační zkoušky z anglického a ruského jazyka a z biologie jedné
zahraniční studentky. Jde o zkoušky, které jí umožní nostrifikovat její maturitní vysvědčení vydané
v zahraničí pro Českou republiku.
7. ledna organizovala prof. Slavíková okresní kolo ve volejbale dívek pro SŠ. Náš tým ve složení
Kateřina Stehlíková (4.A), Aneta Thérová (2.B), Pavla Čížková (6.W), Johana Joudalová (8.W),
Michaela Plšková (1.B), Tereza Stehlíková (5.W), Vanesa Čepková (1.B) a Kristýna Čechurová (1.A) byl
druhý. 8. ledna organizoval stejný turnaj pro chlapce prof. Košvanec. Tým A ve složení Jaroslav
Novotný (4.A), Vojtěch Resl (8.W), Martin Chráska (3.B), Jan Martínek (3.B), Jindřich Brzobohatý (7.V),
Pavel Novák (7.V), Pavel Pich (7.V) a Matěj Šimek (2.B) skončil na pěkném druhém místě. Tým B
Daniel Meduna (8.V), Kirill Juran (8.V), David Špelda (8.W), Jakub Žaluda (1.A), Antonín Falta (1.B),
Stanislav Jungwirth (1.B), Martin Přibyl (1.B) a Tomáš Macek (5.V) skončil pátý mezi šesti
zúčastněnými týmy.
10. ledna se zájemci z tercie a kvarty zúčastnili vědomostní geografické soutěže "Stavby světa".
Soutěže se zúčastnil 21 student a první tři místa obsadili Jan Bohadlo (4.V), Vojtěch Mervart (4.W) a
Martina Karvai (4.W). Nejlepší tři byli odměněni dárky s geografickou tématikou a postoupili do
okresního kola v Trutnově, které se konalo 14. ledna.
11. ledna měli žáci 2.V odjet s prof. Rojtovou, Košvancem a MUDr. Třískou na lyžařský kurz na chatu
Kačenka v Deštném v Orlických horách. Z důvodu nedostatku sněhu byl kurz zrušen.
11. ledna se šest našich studentů zapojilo do krajského kola Chemické olympiády v kategorii B, které
se konalo na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Timotej Mareš (5.V) obsadil
pěkné 2. místo, Lenka Zikmundová (6.V) 4. místo a školu reprezentovali ještě Kristýna Smolová (7.V),
Aleš Král (7.W), Kristýna Beranová (3.A) a Michal Prokop (7.V).
14. ledna jeli studenti Jan Bohadlo (4.V), Vojtěch Mervart (4.W) a Martin Karwai (4.W) s prof.
Košvancem do Trutnova reprezentovat školu do finálového kola zeměpisné soutěže "Stavby světa".
Jednalo se o velkou poznávací soutěž pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kterou
pořádala ZŠ V Domcích Trutnov. Soutěž, která byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a
státní rozpočtem ČR, měla tři soutěžní kola. O vítězi rozhodl součet bodů ze všech tří kol. V poli
24 soutěžících z 8 zúčastněných škol vybojovali naši žáci třetí (Karwai), čtvrté (Bohadlo) a páté místo
(Mervart). Krajského kola Matematické olympiády v kategorii A se v Hradci Králové zúčastnili Štěpán
Štěpán (7.V), Milena Vaňková (3.A) a Barbora Balcarová (7.W). Vaňková obsadila 3. místo a Štěpán
4. místo mezi třinácti účastníky.
15. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Kategorie pro nižší gymnázium se
zúčastnilo 28 žáků a do okresního kola postoupili Alena Žibřidová (4.V) a Tomáš Kubíček (3.W).
V kategorii pro vyšší gymnázium soutěžilo 43 studentů a do okresního kola postoupili Martin Mareš
(4.B), Anna Vlčková (5.V) a Barbora Balcarová (7.W). Prof. Divišek organizoval okresní kolo
florbalového turnaje pro SŠ, kterého se zúčastnili z naší školy Jan Čečetka (7.W), Ondřej Malík (3.B),
Daniel Meduna (8.V), Martin Kůst (8.V), Dominik Regner (8.V), Martin Mareš (4.B), Ondřej Hušek
(5.W), Martin Kováčik (5.W), Dominik Kania (5.W) a Jan Havlena (4.W). Hoši zvítězili a postoupili do
krajského kola.

16. ledna se konal Den otevřených dveří. Od 15:30 do 19:00 byly připraveny interaktivní akce,
divadelní a hudební vystoupení, výstavy a prezentace. Od 16:00 proběhlo v aule setkání vedení školy
se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči a ti získali informace o čtyřletém gymnáziu a od 17:00 se uskutečnilo
podobné setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči s informacemi o osmiletém gymnáziu.
17. ledna se utkaly dívky Michaela Kosová (2.B), Kateřina Ulvrová (2.B), Lenka Remešová (2.B),
Markéta Zeisková (4.V), Simona Besedová (6.W), Zuzana Vančáková (6.W), Diana Peterová (1.A) a
Adéla Vávrová (1.A) ve florbalové turnaji, který u nás pořádal prof. Košvanec. Děvčata v konkurenci
šesti týmů zvítězila a postoupila do krajského kola.
20. ledna reprezentovala skupina studentek ve složení Štěpánka Frimlová (3.W), Lucie Lemfeldová
(3.W), Kateřina Jermanová (3.W), Kateřina Čápová (3.W), Eliška Kavanová (4.V) a Markéta Zeisková
(4.V) pod vedením prof. Slavíka školu na republikovém finále v plavání v Táboře. Dívky obsadily
8. místo z 12 družstev a Kateřina Jermanová byla třetí v kategorii jednotlivkyň na 50 m prsa.
22. ledna se tři naši studenti zúčastnili okresního kola Matematické olympiády v kategorii D. Vojtěch
Mervart (4.W) obsadil 3.-4. místo, Štěpán Jirman (4.V) 5.-7. místo a Jan Karvai (4.W) 10. místo mezi
šestnácti účastníky.
23. ledna se uskutečnilo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C (kvinta, sexta, 1. - 2.
ročník). Kategorie B se zúčastnili Jiří Rýdl (6.W) a Jan Jirman (6.W) a oba byli úspěšnými řešiteli a
postoupili do krajského kola. V kategorii C soutěžilo 11 studentů, mezi úspěšné se zařadili Timotej
Mareš (5.V), Adéla Vávrová (1.A), Ondřej Horký (5.W), Jan Rýdlo (5.W), Petr Kamarýt (1.B), Martina
Lukášová (5.V) a Eliška Pohnerová (1.B). Dalšími řešiteli byli Michaela Ježková (1.A), Vendula Rydlová
(1.A), Toan Ha Tien (1.A) a Matěj Berka (1.A).
23. ledna se tři šachová družstva Jiráskova gymnázia v Náchodě zúčastnila Krajského přeboru
čtyřčlenných družstev, kam postoupila z okresního kola. Turnaj se hrál v Třebechovicích pod Orebem
v místní sokolovně, kam se sjela konkurence 28 družstev z 22 škol. My jsme měli želízko v ohni v
kategorii 6.-9. třída a další dvě v kategorii středních škol. Po dramatickém boji až do posledního kola
se našemu A-týmu v nejstarší kategorii ve složení Martin Saučuk (1.B), Daniel Havrda (7.W), Dominik
Vítek (8.V) a Tomáš Košek (7.W) podařilo získat bronz. Ve stejné kategorii skončil náš B-tým Kirill
Juran (8.V), Ondřej Vít (3.V), Jan Čečetka (7.W), Dominik Regner (8.V) a Vojtěch Hruša (7.W) na
7. pozici. V mladší kategorii jsme také dosáhli na 7. místo. Tým hrál ve složení Jakub Nosek (2.W),
Benjamin Sichrovský (3.V), Jaroslav Grulich (1.V), Jakub Pitřinec (3.V) a Petr Mastík (3.V).
24. ledna reprezentovali školu v krajském kole Fyzikální olympiády Daniel Čejchan (8.W), Daniela
Prokešová (8.W) a Jan Staněk (4.B). Čejchan vybojoval pěkné 2. místo, Prokešová 3. místo a oba byli
zařazeni mezi úspěšné účastníky.

25. ledna jela skupina studentů se zájmem o biologii s prof. Jaroušovou do Hradce Králové na
biologické soustředění. Večer měli studenti 4.B a 8.V v Městském divadle Dr. Josefa Čížka stužkovací
ples.
27. ledna proběhla Pythagoriáda pro primu a sekundu a 30. ledna pro tercii. Z primánů byl nejlepší
Daniel Ježek (1.W) a 2.-5. místo obsadili Jakub Čejchan (1.V), Václav Kroutvar (1.W), Filip Šimek (1.V)

a Daniel Vik (1.V). Mezi sekundány se nenašel úspěšný řešitel. Nejlepšího výsledku dosáhla Alena
Šanovcová (2.V) a o 2.-5. místo se dělili Jakub Ježek (2.W), Jiří Moc (2.W), Martin Stuchlík (2.W) a Filip
Rufer (2.V). Úspěšnými řešiteli z tercie byli Ondřej Vít (3.V) a Vojtěch Balcar (3.V) a oba postoupili do
okresního kola.
27. ledna se také konala Konverzační soutěž v anglickém jazyce a 29. ledna její druhá část.
V I. kategorii obsadili první tři místa Jakub Horký (2.V), Erik Dao (2.W) a Kateřina Skořepová (2.W), ve
II. kategorii David Továrek (3.W), Lukáš Černý (3.W) a Antonín Herzig (3.W) a ve III. kategorii Tomáš
Košek (7.W), Horký Ondřej (5.W) a Josef Matyáš (7.V). Všichni postoupili do okresního kola, které
proběhlo v únoru. 12. února vybojoval v okresním kole Ondřej Horký 3. místo, účastnil se jako
náhradník za Tomáše Koška. 17. února obsadil Erik Dao v okresním kole 4. místo v I. kategorii jako
náhradník za Jakuba Horkého. David Továrek zvítězil a postoupil do krajského kola, které proběhlo
18. března v Hradci Králové.
V odpoledních hodinách 27. ledna se konala hodnotící pedagogická rada.
28. ledna se naši studenti poprvé zapojili do online soutěže Angličtinář roku. Tři studenti
reprezentovali školu v okresním kole Dějepisné olympiády v kategorii pro 8. a 9. třídy ZŠ. Martin
Karvai (4.W) obsadil 6.-7. místo, Jiří Rohlena (4.V) 10. místo a Vojtěch Balcar (3.V) 11. místo mezi 24
účastníky. Většina studentů 7.W a několik dalších studentů 7.V a 3. ročníku se vydala do Prahy na
veletrh vysokých a vyšších odborných škol Gaudeamus. V odpoledních hodinách se mohli naši
studenti zapsat do tanečních kurzů manželů Štěpových, které budou zahájeny v září.
29. ledna jeli na exkurzi do hvězdárny v Úpici studenti 4.B a 8.V s prof. Sršňovou a Macurou. Několik
studentů ze septimy a 3. ročníku navštívilo s prof. Polákem Den otevřených dveří na Fakultě
elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně.
30. ledna zorganizovali zeměpisci školní kolo Zeměpisné olympiády. Kategorie A pro primu se
zúčastnilo 15 žáků, zvítězil Jakub Čejchan (1.V), 2. místo patřilo Štěpánce Mazurové (1.V) a
3. Jaroslavu Grulichovi (1.V). Kategorie B pro sekundy se zúčastnilo 56 žáků, první tři místa obsadili
Matyáš Falta (2.V), Aneta Vacková (2.W) a Hynek Pacák (2.V). 27 žáků soutěžilo v kategorii C pro tercii
a kvartu, první tři místa patřila Tomáši Křivdovi (3.V), Danileu Vaňátovi (3.V) a Miroslavu Říhovi (3.V).
Kategorie D pro vyšší gymnázium se zúčastnilo 50 soutěžících, zvítězil Jan Čečetka (7.W), druhý byl
Martin Mareš (4.B) a třetí Michal Prokop (7.V).
30. ledna dostali 6. hodinu studenti pololetní vysvědčení. Hned po rozdání pololetních vysvědčení
mohli studenti vyrazit přímo na gymnáziu do divadla. DREJG odměnil studenty i pedagogy za
celopololetní úsilí lehce bláznivou inscenací ZNI!BLÁ!ZNI! ne tak docela a ne jen o bláznech v aule
školy. 31. ledna měli studenti jednodenní pololetní prázdniny.
3. února se v odpoledních hodinách uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí 25
studentů ve dvou kategoriiích. Ve III. kategorii zvítězil Hynek Pacák (2.V) a postoupil do okresního
kola, druhá byla Jana Jirmanová (1.V) a třetí Jan Pěček (1.W). Ve IV. kategorii se na prvních třech
místech umístili Natalie Kalivodová (4.V), Alena Žibřidová (4.V) a Vojtěch Balcar (3.V). Do okresního
kola postoupily Kalivodová a Žibřidová. Okresní kolo se konalo 6. března. Studenti 8.W byli 3. února
s prof. Zikmundovou na exkurzi v pivovaru.
4. února vyslechli studenti 1. ročníku a kvinty v aule koncert Adamusova tria.

5. února proběhlo školní kolo Konvezační soutěže ve francouzském jazyce. Každé kategorie se
zúčastnilo šest studentů. V kategorii A1 zvítězila Julie Hrušová (4.W), druhá byla Klára Jiránková (4.W)
a třetí Kryštof Halada (4.W). V kategorii B1 obsadily první tři místa Anna Herzigová (3.B), Veronika
Matúšová (2.A) a Kateřina Novotná (6.W). Vítězem v kategorii B2 byl Vojtěch Bílek (7.W), druhé místo
patřilo Michaele Sandtnerové (7.W) a třetí Kateřině Zimové (7.W). Tým chlapců ve složení Jakub
Čejchan (1.V), Kryštof Janečka (1.V), Vojtěch Ťokan (1.V), Jan Meier (1.V), Lukáš Novohradský (1.V),
Michal Doležal (2.W) a Jan Čejchan (2.W) se vydal s prof. Diviškem do Poličky na divizní finále
florbalového turnaje. Čtyři nejlepší školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje zde zápolily o
jediné postupové místo do republikového finále v Brně. Druhé místo našeho týmu je úspěchem a tým
je osmým nejlepším týmem z celé republiky.
6. února jel prof. Polák se studenty fyzikálního semináře ze septimy a 3. ročníku na Matematicko
fyzikální fakultu Univerzity Karlovy na Den s fyzikou. Studenti 4.B a 8.V se zúčastnili s prof. Macurou a
Nývltovou v Městské knihovně v Náchodě programu o Franzi Kafkovi. Alena Žibřidová (4.V) a Tomáš
Kubíček (3.W) se za doprovodu prof. Lubasové zúčastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce,
ale nedosáhli výrazného úspěchu.
7. února proběhlo školní kolo Chemické olympiády pro kategorii D (tercie, kvarta). Z 21 účastníků byl
nejlepší Vojtěch Mervart (4.W), druhé místo patřilo Janě Tomkové (3.W) a třetí Aleně Žibřidové (4.V).
Konalo se také školní kolo Biologické olympiády. Pro studenty 8.V připravila prof. Nývltová besedu o
Egonu Hostovském. Studenti Martin Mareš (4.B), Anna Vlčková (5.V) a Barbora Balcarová (7.W)
reprezentovali školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Mareš zvítězil, Vlčková byla druhá a
Blacarová se umístila na pěkném 6.-7. místě z 19 účastníků. 7. února se studenti volitelného
předmětu Anglická literatura za doprovodu prof. Noska a Macury zúčastnili představení "Richard III."
v Klicperově divadle v Hradci Králové.
Na exkurzi v náchodského pivovaru byli s prof. Zikmundovou 10. února studenti 4.B a 11. února
studenti 8.V.
13. února proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii C.
14. února jel prof. Polák s vybranými studenty do Prahy na 8. ročník fyzikální soutěž Fykosí fyziklání.
Každý rok se této soutěže v řešení fyzikálních úloh zúčastňuje více a více týmů z celé české republiky i
ze zahraničí. Naše škola se poprvé účastnila druhého ročníku a od té doby jsme nevynechali. Letos
jely reprezentovat naši školu hned tři týmy a nevedly si vůbec špatně. Všechny byly zařazeny
v kategorii B, tedy průměrně třetí ročníky, a soutěžili v knkurenci 30 týmů. 9. místo obsadil tým JGN A
ve složení
Daniel Čejchan (8.W), Barbora Balcarová (7.W), Václav Šimon (7.V), Lukáš Ficek (1.A)
a Michal Prokop (7.V), 15. místo tým JGN B
Daniela Prokešová (8.W), Karolína Pěčková (8.V),
Antonín Falta (1.B), Vojtěch Hruša (7.W) a Pavel Bláha (2.A) a 21. místo tým JGN C Jan Staněk (4.B),
Milena Vaňková (3.A), Zuzana Vaňková (7.V), Lenka Hrodková (3.B) a Jakub Suk (2.A).
15. února měli odjet studenti 5.W s prof. Zikmundem, Rojtovou aVíchemna týdenní lyžařský kurz na
chatu Labská 66 na Bártlovu lávku uŠpindlerova Mlýna. Kvůli špatným sněhovým podmínkám byl kurz
zrušen.
17. února doprovodila prof. Kubínová studenty do okresního kolaKonverzační soutěže v anglickém
jazyce. 17. února v odpoledních hodináchodjela třída 5.V s prof. Forejtem a Diviškem na literárně-

historickouexkurzi do Prahy. Večer navštívili Švandovo divadlo a zhlédli inscenaciShakespearovy hry
"Hamlet" a 18. února si prohlédli jednu znejstarších památek naší národní minulosti Vyšehrad.
18. února reprezentovali studenti Jakub Čejchan (1.V), Štěpánka Mazurová(1.V), Matyáš Falta (2.V),
Aneta Vacková (2.W), Tomáš Křivda (3.V),Daniel Vaňát (3.V), Jan Čečetka (7.W), Martin Mareš (4.B)
školu vokresním kole Zeměpisné olympiády. Doprovodila je prof. Slavíková. Dokrajského kola
postoupili Mazurová, Vacková, Čečetka a Mareš.
19. února se utkali v krajském kole florbalového turnaje vHradciKrálové studenti Jan Čečetka (7.W),
Ondřej Malík (3.B), DanielMeduna(8.V), Martin Kůst (8.V), Dominik Regner (8.V), Martin
Mareš(4.B),Dominik Kania (5.W), Ondřej Hušek (5.W),Martin Kováčik (5.W), DanielNěmeček (5.W) a
Vojtěch Mervart (4.W) a vybojovali 3. místo.Doprovodilje prof. Divišek. Uskutečnila se informační
schůzka k volběvolitelných předmětů s prof. Javůrkovou a Nývltovou pro studenty sexty a2. ročníku.
20. února proběhla další část školního kola Chemické olympiády prokategorii C. Z 24 účastníků byli
nejlepší Lenka Zikmundová (6.V),Michaela Kosová (2.B) a Petr Roztočil (1.B).
21. února se konalo školní kolo Biologické olympiády. V kategorii Apostoupili do krajského kola, které
proběhlo 4. dubna, Michal Prokop(7.V), Marie Hanušová (4.A) a Václav Šimon (7.V). Krajské kolo
prokategorii B proběhlo 11. dubna a naši školu reprezentovali TerezaZobalová (2.A), Magdaléna
Juranová (6.W), Jan Prouza (2.B), TimotejMareš (5.V) a Lucie Maťátková (6.V).
Od 23. února trávili týdenní lyžařský kurz na Benecku studenti 1.B sprof. Diviškem, Zapletalem a
Javůrkovou. Ubytováni byli v hotelu Bára.2. března je vystřídali studenti 5.V s prof. Slavíkem,
Matěnovou aVrátilovou. Ti zkrátili kurz kvůli špatným sněhovým podmínkám o dva dny.
Od 26. února probíhaly Novozélandské dny, v jejichž průběhuproběhlařada žákovských prezentací o
Novém Zélandu. 3. března se v rámciNovozélandských dnů uskutečnilaprezentace AndrewTrottera a
TerezyKejdanové o Novém Zélandu. 4. března proběhla ještěhudební dílna podvedením Ing. Čejpa
aprof. Hronkové. V plánu bylataké výtvarná dílnapod vedením prof.Misarové, ale z důvodu jejínemoci
byla odložena.
26. února proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro nižšígymnázium. V kategorii Z6 obsadili
první tři místa Filip Kolář (1.W),Jakub Čejchan (1.V) a Martin Felkl (1.W), v kategorii Z7
KarolínaKaniová (2.V), Aneta Vacková (2.W) a Jakub Ježek (2.W) a v kategorii Z8Vojtěch Balcar (3.V),
Štěpánka Frimlová (3.W) a Ondřej Vít (3.V).
27. února doprovodil prof. Košvanec dívčí florbalový tým na turnajstředních škol do Jičína. Turnaje se
zúčastnili vítězové okresních kolKrálovéhradeckého krajevčetně pořádajícího Lepařova gymnázia
Jičín.Naše studentky Lenka Remešová (2.B), Markéta Zeisková (4.V), DianaPeterová (1.A), Adéla
Vávrová (1.A), Simona Besedová (6.W), PetraVeverková (3.A), KristýnaČechurová (1.A), Kateřina
Ulvrová (2.B) aMichaela Kosová (2.B) se staly největším překvapenímturnaje a povýborných výkonech
vybojovaly skvělé první místo mezi pěti týmy.
5. března proběhlo školní kolo Fyzikální olympiády pro tercii a kvartu.Organizace se ujal prof.
Klemenc. V kategorii E (kvarta) se utkalo 11žáků, zvítězil Jan Bohadlo (4.V), druhá byla Markéta
Lipovská (4.V) a otřetí místo se dělili Jan Karvai (4.W), Eliška Kavanová (4.V), VojtěchMervart (4.W) a

Marek Vlček (4.V). Kategorie F (tercie) se zúčastnilo 16žáků, první tři místa patřila Tomáši Kubíčkovi
(3.W), Janě Možíšové(3.W) a Janu Pimanovi (3.V).
6. března navštívili židovské město na pražském Josefověstudenti 4.A sprof. Š. Škodovou a
Štegerovou. V Hudebním divadle Karlínzhlédlipředstavení "Jesus Christ Superstar". Prof.
Dvořáčkovádoprovodilastudenty na okresní kolo recitační soutěže. Ve III. kategorii zvítězilHynek
Pacák (2.V) a postoupil do krajského kola. Ve IV. kategorii jsmeměli dvě účastnice, Natalii Kalivodovou
(4.V) a Alenu Žibřidovou (4.V).Kalivodová získala čestné uznání. Prof. Kolářská zorganizovala
soutěž"Férově riskuj", doplněnou o přednášku o Fair Trade a ochutnávkouFairTrade produktů. Vše se
odehrálo ve sborovně.
7. března reprezentovali školu v okresním kolebasketbalového turnaje vJaroměři studenti Jan
Čečetka (7.W), TomášTyler (2.B), Petr Šmejkal(4.B), Zdeněk Rozinek (4.B), Petr Suchánek(4.B), Martin
Chráska (3.B),Martin Blahota (5.W), Pavel Novák (7.V), Jaroslav Novotný (4.A), MilošBernard (4.A) a
Aleš Jansa (6.W) a mezi třemi týmy skončili na 3. místě.Doprovodil jeprof. Zapletal. Studenti kvarty se
ve sborovnězúčastnili besedy oholocaustu s panem Hejretem a paní Vidlákovou.
V týdnu od 17. března byly zrušeny lyžařské kurzy 1.A a 2.W. Důvodem byl nedostatek sněhu.
17. března navštívili studenti 4.A s prof. Havlíčkovou náchodskýpivovar. Další částí pokračovalo školní
koloChemické olympiády. VHradci Králové se uskutečnilo krajské kolo Zeměpisnéolympiády
všechkategorií. Naše gymnázium a celý náchodský okresreprezentovaliŠtěpánka Mazurová (1.V)
v kategorii A (žáci 6. tříd ZŠ a jimodpovídající ročníky víceletých gymnázií), AnetaVacková (2.V)
vkategorii B (žáci 7. tříd ZŠ), Jan Čečetka (7.W) aMartin Mareš (4.B) vkategorii D (střední školy a vyšší
ročníkyvíceletých gymnázií). JanČečetka ani Martin Mareš nenašli přemožitele a obsadili
prvníresp.druhé místo. Čečetka postoupil do květnového pražského celostátníhokola, které
organizovala Přírodovědecká fakulta UK. Bez šance není ani Martin, neboť do "republiky" dále
postoupí kroměvítězů krajských kol rovněž nejlepších deset soutěžích z celé republikypodle získaných
bodů. Ihned po skončení soutěže byla vítězem vkategorii A vyhlášena Štěpánka Mazurová. Po třech
dnech garant soutěževýsledky opravil a Štěpánka byla druhá a musela vracet knižní poukázky,které
obdržela. Aneta Vacková mezi sedmáky přidala pěkné šesté místo. NaZeměpisnou olympiádu
doprovodil studenty prof. Divišek.
18. března se konalo krajské kolo Konverzační soutěže v anglickémjazyce. Postupujícího Davida
Továrka (3.W) doprovodila prof. Lubasová.David obsadil krásné druhé místo.
18. března se dvě z našich studentekMartina Pavlová (8.W) a Daniela Štěpánková (8.W)
zúčastnily krajskéhokola Olympiády ve španělském jazyce. Martina Pavlová zvítězila apostoupila do
celostátního kola, které se konalo 22. května v Praze.
Ve dnech 19.-28. března se 24 studentů zúčastnilo výměnného pobytu vGeorgsMarien-Hütte. Po
celou dobu pobytu tam s nimi byli prof. Fišerováa Š. Škodová. Ve dnech 19.-23. března delegaci
posílili ještě panředitelPavel Škoda a prof. Forejt a Pavlíčková. Byli účastnislavnostníhoaktu na počest
55 našich studentů, kteří strávili napartnerské školyjeden školní rok. Slavnosti se zúčastnili i někteří
ztěchto studentů arodiče hostitelských rodin.
19. března doprovodila prof. G. Škodová studenty kvarty Štěpána Jirmana(4.V) a Vojtěcha Mervarta
(4.W) dokrajského kola Matematické olympiádyv kategorii Z9. Chlapci nedosáhli v soutěži na přední

místa. Prof.Divišek jel do Broumova s basketbalovým týmem děvčat ve složení KarolinaBílková (5.V),
Julie Joudalová (5.V), Kateřina Volhejnová (6.V),Michaela Čimerová (6.V), Tereza Hurdálková (6.W),
Denisa Kolářová (6.W),Tereza Stehlíková (5.W), Aneta Podstavcová (4.B) a Johana Joudalová(8.W) na
okresní kolo basketbalového turnaje středních škol.
Naše holky nezklamaly, v turnaji nepoznaly
hořkost porážky a jasně zvítězily.
20. března v odpoledních hodinách odjeli studenti 8.V sprof. Nývltovoua Štegerovou na dvoudenní
literárně-historickou exkurzido Prahy.Navštívili Muzeum totalitních režimů na Vítkově,
Muzeumheydrichiády,Židovské město a v Divadle ABC zhlédli představení "PanKaplan má třídurád".
20. března studentky Karolína Pěčková, Monika Besedová aLenka Ptáčkováz 8.V reprezentovaly naše
gymnázium v celostátnímkole 4. ročníkusoutěže "SAPERE - vědět, jak žít", které se tradičněkonalo v
Hlavnímjednacím sále Magistrátu hl. m. Prahy. SAPERE soutěž,kterou vyhlašujeMŠMT a společnost
COFET, a. s., je organizována provšechny typyzákladních a středních škol ČR. Probíhá v průběhu
školníhoroku jakopostupová soutěž tříčlenných týmů ve třech věkovýchkategoriích.Tématika soutěže
rozvíjí vědomosti a praktické znalosti zoblastízdravé výživy, zdravého životního stylu a problematiky
životníhoprostředí. Úkolem soutěžících je vyřešit v co nejkratším čase zadanétestové úkoly. Školní,
okresní a krajská kola jsou realizovánaelektronickou formou prostřednictvím internetu, do vyššího
kolapostupuje vždy pouze vítězný tým.Celostátní kolo probíhá prezenčníformou v Praze za účasti
poroty, diváků a zástupců MŠMT, organizátorů asponzorů. Tým našich děvčat si ve vyrovnané
konkurenci 14 týmů vedlvýborně, chyboval pouze jedenkrát a obsadil celkově pěkné 6. místo.Dívky
doprovodil prof. Slavík. Letošního ročníku se ve své kategoriizúčastnilo též9 žáků z 3.V anejlepší tým
ve složení Vojtěch Balcar,Benjamin Sichrovský a AdélaPalatová obsadilv krajském kole 2.místo.
Prof. Zapadlo doprovodil 20. března studenty Julii Hrušovou (4.W), Annu Herzigovou (3.B) a
Vojtěcha Bílka (7.W)na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce.
Herzigová
byla čtvrtá.
21. března se utkali všichni studenti nižšího gymnázia a zájemci zvyššího gymnázia v soutěži
Matematickýklokan. V kategorii Benjamínobsadili ze 107 soutěžících první tři místa Jiří Moc (2.W),
MartinStuchlík (2.W) a Jan Pěček (1.W). V kategorii Kadet soutěžilo 90 žáků,zvítězila Petra Čížková
(3.V), druhý byl Jan Dušek (3.W) a o 3.-4. místose dělili Vojtěch Balcar (3.V) a Vojtěch Mervart (4.W).
43 soutěžícíchse utkalo v kategorii Junior a první tří místa patřila Tomáši Mackovi(5.V), Pavle Čížkové
(6.W) a Timoteji Marešovi (5.V) a 42 studentůsoutěžilo v kategorii Student, Radim Kvirenc (8.W)
zvítězil, VojtěchHruša (7.W) byl druhý a Michal Prokop (7.V) třetí. V rámci kraje byl vkategorii
Benjamín Jiří Moc desátý, v kategorii Kadet se do prvnídesítky nedostal žádný z našich studentů, v
kategorii Junior Tomáš Macekzvítězil a Timotej Mareš a Pavla Čížková byl desátí a v kategoriiStudent
byl Radim Kvírenc druhý a Vojtěch Hruša čtvrtý.
Prof. Zikmundová a Havlíčková organizovaly 21. března na naší školeokresníkolo Chemické olympiády
v kategorii D, ve kterém jsme měli isvoje želízka v ohni. Soutěžilocelkem 15 žáků ze šesti škol. Naši
studenti si vedli velmi dobře. Navýborném 2. místě se umístilVojtěch Mervart (4.W), 3. místo
obsadilBenjamin Sichrovský (3.V), 5.místo patří Janě Tomkové (3.W), na 10.místě se umístil Martin
Mervart(4.V) a 13. byla Pavla Brátová (3.V).
Studentitercie a kvarty se 21. března v aule zúčastnili koncertu Pavla Hraběte "Přehlídkahudebních
nástrojů".

25. března zhlédli maturanti v aule inscenaci Havlovy hry"Audience" vnastudování Divadla My z Ústí
nad Orlicí. Pro studentyfyzikálníhosemináře a programování ze 3. ročníku a septimy připravilprof.
Víchworkshop "Den vědy a výzkumu - Biomedicínské inženýrství",kterýproběhl ve sborovně pod
vedením Ing. Martina Čurdy z ČVUT vPraze.
27. března zhlédli studenti 5.V, sexty, septimy, 2. a 3.ročníku v kiněVesmír pořad "Nicholas Winton Síla lidskosti". Studentikvinty a 1.ročníku absolvovali v aule přednášku o reprodukčním zdraví"Holky
zVenuše, kluci z Marsu", dívky z primy přednášku "Čas proměn" achlapci zprimy přednášku "Na startu
mužnosti". Prof. Klemenc organizovalnanaší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a
F. Vkategorii E jsme měli šest soutěžících a všichni se zařadili meziúspěšné řešitele. První tři místa
obsadili Vojtěch Mervart (4.W),Markéta Lipovská (4.V) a Jan Karvai (4.W), Matyáš Horký (4.W) s
EliškouKavanovou (4.V) se dělili o 5.-6. místo a Marek Vlček (4.V) obsadil7.-8. příčku. Devět studentů
nás reprezentovalo v kategorii F a obsadiliprvních sedm míst. Zvítězil Michal Matoulek (3.W), druhý
byl TomášKubíček (3.W) a třetí Jan Pikman (3.V). O 4.-6. místo se dělili MatějGrohmann (3.W), Jana
Možíšová (3.W) a Benjamin Sichrovský (3.V) a 7.místo patřilo Martě Špeldové (3.V). V soutěži se
neztratili ani VojtěchBalcar (3.V) a Petr Mastík (3.V), kteří mezi 23 účastníky obsadili 13. a14. místo.
Prof. Macura doprovodil Martina Karvaie (4.W) do krajskéhokola Dějepisné olympiády do Hradce
Králové. Martin obsadil 9. místo mezi28 účastníky.
28. března odjel prof. Preclík sestudentyJanem Jirmanem(6.W) a Martinem Němcem (7.V)
doVídně na víkendovoumezinárodnísoutěž robotů Robotchallenge.Ve své kategorii se umístili mezi
29 týmy na 18. místě, zčeskýchtýmů tobylo vtéto kategorii nejlepší umístění.
Od 31. března platil nový rozvrh. Prof. Pelouchová přešla na jinou školu z důvodu komplikovaného
dojíždění k nám a její úvazek si do konce školního roku rozdělily kolegyně na rodičovské dovolené
prof. Michalea Netíková a Veronika Balcarová a část úvazku převzala prof. Hana Bubáková z
Gymnázia Úpice.
31. března absolvovaly třídy 1.A a 1.B s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou tématický den "Izrael - země
mnoha kultur, náboženství a společenství".
1. dubna vyslechli v aule koncert cimbálové muziky Réva studenti tercie až septimy a 1.-3. ročníku
kromě 2.B.
Na 3. duben připravili studenti tercie v rámci tématického dne "Průmyslová revoluce" prezentace a
program hlavně pro kvartány, ale i pro další zájemce. Organizace tématického dne se zhostili prof.
Klemenc a Zikmundová.
4. dubna se zúčastnili studenti septimy, oktávy, 1., 3. a 4. ročníku v aule besedy s naším absolventem
panem Martinem Kopáčkem o situaci na Ukrajině. V tento den se v krajském kole Biologické
olympiády v kategorii A utkali Václav Šimon (7.V) a Marie Hanušová (4.A). Umístili se v tomto pořadí
na 21. a 22. místě z 38 účastníků.
Ze 4. na 5. duben se zájemci z řad studentů zúčastnili Filmové noci, kterou pořádala prof. Kolářská.
7. dubna odjeli studenti anglických seminářů z 3. ročníku a septimy do Pardubic s prof. Noskem a
Ševelevou na představení "Peter Pan" v angličtině.

8. dubna doprovodila prof. Matěnová postupující studenty do Hradce Králové na krajské kolo
Matematické olympiády v kategoriích B a C. V kategorii C zvítězil Tomáš Macek (5.V), Eliška
Pohnerová (1.B) obsadila 8. místo a školu reprezentovali také Jan Rýdlo (5.W), Timotej Mareš (5.V),
Adéla Vávrová (1.A), Ondřej Horký (5.W) a Martina Lukášová (5.V). V kategorii B vybojoval Jiří Rýdl
(6.W) 3. místo.
9. dubna proběhlo v Hradci Králové krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií na téma
"Období vzniku Československa do vzniku protektorátu". Naši školu reprezentovalo tříčlenné
družstvo ve složení Ondřej Gelbič (8.V), Daniel Meduna (8.V) a Jan Čečetka (7.W). Mezi 13 družstvy
skončili na 6. místě. Doprovodila je prof. Štegerová. Prof. Karásková doprovázela soutěžící do
okresního kola Matematické olympiády v kategoriích Z6, Z7 a Z8. V kategorii Z6 se o úspěch pokusili
Jakub Čejchan (1.V), Martin Felkl (1.W) a Filip Kolář (1.W). V kategorii Z7 soutěžili Jakub Ježek (2.W),
Karolína Kaniová (2.V) a Aneta Vacková (2.W), která obsadila 2.-3. místo. Tři soutěžící Vojtěch Balcar
(3.V), Štěpánka Frimlová (3.W) a Ondřej Vít (3.V) postoupili i v kategorii Z8. Ondřej Vít vybojoval 1.-2.
místo.
9. dubna se konala hodnotící pedagogická rada a ve čtvrtek 10. dubna třídní schůzky.
11. dubna doprovodila do Hradce Králové prof. Matěnová postupující studenty na krajské kolo
Biologické olympiády v kategorii B. Nejlepšího výsledku dosáhla Tereza Zobalová (2.A), která byla
desátá. Magdaléna Juranová (6.W) obsadila 19. místo a Jan Prouza (2.B) 21. místo.
V sobotu 12. dubna se na Přirodovědecké fakultě v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo Chemické
olympiády kategorie D. Soutěže se zúčastnilo za královehradecký kraj 16 studentů, z naší školy odjeli
Vojtěch Mervart a Benjamin Sichrovský. Naši studenti vynikli zejména v praktické části, kde zúročili
přípravu ve školní laboratoři. Vojtěch Mervart (4.W) získal pěkné 7. místo a Benjamin Sichrovský (3.V)
obsadil 14. místo.
13. dubna reprezentovalo 8 týmů školu v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus. V kategorii
ZŠ01 soutěžil tým 1.V ve složení Štěpánka Mazurová, Matyáš Vojtíšek, Marek Rosa, v kategorii ZŠ02
tým 4.V (Jan Bohadlo, Michal Matyáš, Štěpán Škoda) a 4.W (Michal Šraitr, Helena Kukrálová, Barbora
Štěpánová. V kategorii pro střední školy se v krasjké konkurenci utkalo našich pět týmů: 5.V (Václav
Kavalír, František Šedivý, Anna Vlčková), 6.W (Kateřina Vanclová, Pavla Čížková, Martina Zelená), 7.V
(Jindřich Brzobohatý, Michal Prokop, Michal Matyska), 7.W (Jan Čečetka, Jakub Šmída, Vojtěch
Hruša) a 3.B (Tereza Birková, Martin Chráska, Aneta Nyčová). Naši studenti byli ve výsledkových
listinách hodně vysoko a dvě třídy a dva jednotlivci postoupili do celostátního kola soutěže, které se
konalo začátkem června v pražském Top Hotelu Praha. Postupovalo vždy 5 nejlepších ve všech
kategoriích. Postup si vybojoval tým 7.W z 1. místa, 4.V ze 4. místa a za jednotlivce Jan Čečetka z 1.
místa a Jan Bohadlo z 2. místa. Studenty doprovodili prof. Slavíková a Divišek.
14. dubna jeli studenti 4.B s prof. Macurou do Prahy na literárně-historickou exkurzi. Studenti 8.V šli
Náchodem na literární exkurzi Po stopách Josefa Škvoreckého s prof. Nývltovou.
15. dubna se vydali na terénní fyzikální exkurzi tématicky zaměřenou na Newtonovy zákony s prof.
Klemencem a Brátem žáci 2.V, o den později absolvovali stejnou exkurzi žáci 2.W.
16. dubna absolvovali žáci 2.V exkurzi Pověsti regionu s prof. Dvořáčkovou a Sršňovou.

Ve dnech 15. a 16. dubna se se studiem rozloučili maturanti posledním zvoněním. 15. dubna studenti
4.A a 4.B a 16. dubna studenti 8.V a 8.W.
Prof. Polák doprovodil 16. dubna studenty na krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii E do Hradce
Králové. Jan Karvai (4.W) obsadil 3.-4. místo, Eliška Kavanová (4.V) byla sedmá. Školu reprezentovali
ještě Markéta Lipovská (4.V), Vojtěch Mervart (4.W), Marek Vlček (4.V) a Matyáš Horký (4.W).
Ve dnech 17. a 18. dubna měli studenti velikonoční prázdniny.
22. a 23. dubna se konaly přijímací zkoušky. Do osmiletého studia se přihláilo 140 uchazečů, do
čtyřletého 138 žáků.
23. dubna si maturanti přišli pro závěrečné vysvědčení, pozvánky k maturitní zkoušce a k vyřešení
posledních třídnických záležitostí souvisejících s ukončením studia. Od 24. dubna měli studijní volno,
tzv. "svaťák".
25. dubna organizoval prof. Ježek v rámci Dne Země přednášky pro naše studenty. Přednášky
"Balkánskou divočinou" se zúčastnily třídy 3.W, 4.V, 6.V a 1.A, přednášky "Zelená poušť" studenti 7.V,
7.W, 1.B a 2.A a přednášky "Zvířata v ohrožení" třídy 5.V, 5.W, 6.W a 2.B.
25. dubna doprovodil prof. Polák postupující studenty do krajského kola Fyzikální olympiády. V
kategorii D postoupili Veronika Andrlová (5.V), Meriem Djemaiel (5.V), Tomáš Macek (5.V), Timotej
Mareš (5.V), Markéta Mastíková (5.V) a Antonín Falta (1.B). Mareš obsadil krásné 2. místo a Macek 7.
místo. V kategorii C soutěžili Jan Jirman (6.W), Jiří Rýdl (6.W), Martin Souček (2.A), Jakub Suk (2.A) a
Pavel Bláha (2.A). Jirman zvítězil, Bláha byl čtvrtý a do první desítky se dostali ještě Rýdl (8. místo) a
Souček (9. místo). V kategorii B se s vrstevníky z jiných škol utkali Václav Šimon (7.V), Štěpán Štěpán
(7.V), Zuzana Vaňková (7.V), Barbora Balcarová (7.W), Milena Vaňková (3.A) a Lenka Hrodková (3.B).
Štěpán byl v kraji druhý.
25. dubna se ve sborovně konal šachový turnaj mládeže jednotlivců v rapidšachu 1.-9. tříd ZŠ a
odpovídajících tříd víceletého gymnázia. Hrálo se na 7 kol tempem 15 minut na partii. Vyhlášeni byli
tři nejlepší v kategoriích 1.-5.tříd a 6.-9.tříd. Turnaje se zůčastnilo 65 žáků hlavně ze škol příhraniční
oblasti Náchod - Broumov, včetně ZSP Jana Pawla II z Kudowy Zdroje.Nejlepším hráčem z šachového
kroužku při Jiráskově gymnáziu v Náchodě byl Benjamin Sichrovský (3.V), který se umístil na pěkném
4. místě v kategorii 6.-9. tříd i v absolutním pořadí. Organizaci turnaje zajistil Šachový oddíl TJ Náchod
ve spolupráci s naší školou, jmenovitě pak Ing. Petr Dusbaba, Ing. Petr Čechura a studenti vyšších
ročníků
Daniel
Havrda
(7.W)
a
Tomáš
Košek
(7.W).
26. dubna reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v kategorii C Lenka Zikmundová
(6.V) a Petr Roztočil (1.B). Lenka Zikmundová obsadila pěkné 5. místo a Petr Roztočil byl čtrnáctý.
Soutěžící doprovodila prof. Zikmundová.
28. dubna zhlédli v kině Vesmír žáci sekundy a tercie projekci "Indonésie - po stopách lidojedů". Ve
škole proběhly "cvičné" volby do Evropského parlamentu. Prof. Ježek jel se zájemci z řad studentů na
Den otevřených dveří do Gnotobiologického ústavu Akademie věd na Novém Hrádku.
29. dubna navštívili plzeňskou Techmanii studenti septimy a 3. ročníku s prof. Brátem, Klemencem,
Sršňovou, Polákem, G. Škodovou a Zikmundovou.

30. dubna proběhlo fotografování třídních kolektivů.
2. května prožili primáni tématický den s názvem "Antický den".
Ve dnech 2.-7. května vykonali maturanti písemnou část maturitních zkoušek.
5. května jela třída 3.V s prof. Fišerovou a Kolářskou na literárně-historickou exkurzi do Prahy.
6. května strávili žáci sekundy s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou, Olšanovou a Klemencem "Středověký
den" v Botanicu v Lysé nad Labem. Studenti zeměpisného semináře jeli s prof. Košvancem a
Slavíkovou na exkurzi do Škoda Auto v Kvasinách. Ve škole dva uchazeči o studium v osmiletém
gymnáziu vykonávali přijímací zkoušku v náhradním termínu.
7. května reprezentovali školu naši žáci v okresním kole Pythagoriády. Doprovodil je prof. Chmelík. V
kategorii pro primu soutěžili Daniel Ježek (1.W) a obsadil 3.-5. místo a Jakub Čejchan (1.V) a ten byl
na 7.-9. místě z 21 účastníků. V kategorii pro sekundu jsme neměli žádného účastníka a v kategorii
pro tercii nás reprezentovali Vojtěch Balcar (3.V) a Ondřej Vít (3.V). Balcar byl čtvrtý a Vít pátý mezi
osmi účastníky. Jan Karvai (4.W) jel s prof. Barkou soutěžit do celostátního kola Office Areny do
Prahy. Šlo o soutěž ve využívání aplikací Microsoft Office a v dovednostech jako schopnost zaujmout,
prezentovat, vytvářet videa a zpracovat dotazníky. Náš student Jan Karvai se přes školní kolo
probojoval do krajského, kde získal krásné postupové 1. místo v kategorii pro základní školy. V
celorepublikovém kole se umístil na 3. místě.
9. května vystoupili členové Hidraku s představením "S Mr. Beanem pro charitu" v aule pro studenty
školy. Výtěžek ze vstupného (15 Kč na žáka) byl věnován Hospicu v Červeném Kostelci.
V týdnu od 12. do 18. května byli v USA v Los Angeles studenti Martin Němec (7.V) a Jan Jirman (6.W)
s prof. Preclíkem na akci týkající se robotů.
12. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Fišerovou a Š. Škodovou.
13. května pořádali prof. Polák a Klemenc na naší škole další Setkání metodiků a učitelů fyziky.
Studenti 1.A a 5.W navštívili v Liberci s prof. Rojtovou, Ježkem a G. Škodovou botanickou zahradu a
IQ park.
14. května se škola tradičně zapojila do sbírky Ligy proti rakovině Květinový den. 20 našich studentů
prodávalo ve městě kytičky.
Ve dnech 14.-16. května se uskutečnil první školní výlet. Studenti 6.V jeli s prof. Brátem a Klemencem
do Lachova.
Ve dnech 15.-16. května uspořádal prof. Ježek pro zájemce o biologii dvoudenní terénní exkurzi.
16. května dorovodila prof. Jaroušová postupující studenty do krajského kola Biologické olympiády.
15. května doprovodili prof. Divišek a Slavíková atlety na Pohár rozhlasu do Nového Města nad
Metují. Závodů se účastnili v kategorii pro primu a sekundu Oluša Gajdošová (1.V), Petra Lemfeldová
(1.V), Kateřina Němečková (1.V), Aneta Spilková (1.V), Michaela Bílá (1.W), Natálie Linhardtová (2.V),
Michaela Šnorbertová (2.V), Nikola Hlavatá (2.W), Kateřina Smolíková (2.W), Jakub Čejchan (1.V),
Lukáš Novohradský (1.V), Daniel Vik (1.V), Filip Kolář (1.W), Michal Jarolímek (2.V), Matyáš Falta (2.V),

Hynek Pacák (2.V) a Jan Čejchan (2.W). Tercii a kvartu reprezentovali Petra Čížková (3.V), Julie
Prokopová (3.V), Nela Voborníková (3.V), Jana Možíšová (3.W), Kateřina Jermanová (3.W), Markéta
Dvořáková (3.W), Adéla Uždilová (3.W), Jana Tomková (3.W), Markéta Zeisková (4.V), Tereza Škodová
(4.W), Pavlína Štěpánová (4.W), Daniel Vaňát (3.V), Josef Prouza (3.V), Tomáš Křivda (3.V), Miroslav
Říha (3.V), Martin Hrach (3.V), Vojtěch Joska (3.W), Vojtěch Mervart (4.W) a Jan Vondráček (4.W).
Dívky z primy a sekundy vybojovaly 2. místo, dívky z tercie a kvarty 1. místo a postup do krajského
kola, chlapci z primy a sekundy byli šestí a chlapci z tercie a kvarty čtvrtí. V odpoledních hodinách
proběhly konzultační rodičovské schůzky.
Ve dnech 19.-22. května proběhla ústní část maturitních zkoušek ve třídách 4.A a 4.B. Předsedou
maturitní komise ve 4.A byl jmenován Mgr. Miroslav Mádle z Gymnázia Broumov a ve 4.B Mgr.
Václav Fojt z Gymnázia Trutnov. Z naší školy jel vykonávat funkci předsedy maturitní komise na
úpické gymnázium prof. Petr Šulc ve dnech 19.-20. května a prof. Ivana Matěnová a Gerda Škodová
na broumovské gymnázium ve dnech 19.-23. května. Ve dnech 26.-29. května pokračovala ústní část
maturitní zkoušky v oktávě. Předsedkyní maturitní komise ve třídě 8.V byla jmenována Mgr. Jitka
Smolíková z Gymnázia Broumov a ve třídě 8.W Mgr. Hana Levinská z úpického gymnázia. Z naší školy
vycestoval jako předseda maturitní komise prof. Ivo Forejt na trutnovské gymnázium.
20. května doprovodil prof. Slavík studenty do okresního kola soutěže Poznávání přírodnin. V
kategorii D pro primu a sekundu soutěžily Kateřina Vydláková (1.V), Monika Vydláková (2.V) a Ivana
Lukášová (2.W). Monika Vydláková vybojovala krásné 2. místo a Kateřina Vydláková byla sedmá. V
kategorii C pro tercii a kvartu reprezentovali školu Lucie Lemfeldová (3.W), Petr Mastík (3.V) a Jan
Bohadlo (4.V), na přední příčky nedosáhli. V kategorii pro vyšší gymnázium a střední školy vybojoval
Jan Prouza (2.B) 4. místo, Tereza Zobalová (2.A) 5. místo a Aneta Nyčová (3.B) byla osmá.
21. května navštívili studenti 5.V a 1.B s prof. Slavíkem a Bubákovou Botanickou zahradu a IQ park v
Liberci. Prof. Klemenc organizoval v naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro sekundány a žáky
7. tříd ZŠ.
Ve dnech 23.-24. května byly ve škole umístěny dvě volební místnosti pro volby do Evropského
parlamentu.
26. květnem začaly cyklistické kurzy, které se střídaly vždy v pondělí. Na Pastvický rybník u Kutné
Hory odjeli nejprve studenti 7.V s prof. Zapletalem, Vrátilovou a Matěnovou, pak studenti 3.B s prof.
Diviškem, Brátem a Javůrkovou. Vystřídáni byli studenty 7.W s prof. Slavíkem, Barkou a Zikmundovou
a cyklus kurzů uzavírali studenti 3.A s prof. Rojtovou, Preclíkem a Víchem.
29. května se v odpoledních hodinách konala schůzka ředitele školy s budoucími studenty.
30. května se konala Zlatá maturita, setkání absloventů školy po 50 letech od maturity. Prof.
Olšanová doprovodila členy Hidraku na Festival pohádek do Malých Svatoňovic. Naši studenti
umělecky ztvárnili dvě z děl Karla Čapka. Ptačí pohádku zpracovali formou stínového divadla Timotej
Mareš (5.V), Vojtěch Balcar (3.V), Debora Ritschelová (5.V) a Veronika Andrlová (5.V) a
svým výrazným projevem zaujal Vojtěch Balcar formou rozhovoru herec-loutka. Obě představení
doprovodil živou hrou na klavír Marian Linhart (6.W). Literární festival neměl vítěze ani poražené,
zúčastnění byli věkově neporovnatelní, ale odměnou jim byl tajný výlet, který proběhne v září.

Studenti 5.V jeli na školní výlet s prof. Forejtem a Felklovou ve dnech 2.-4. června na chatu Kačenka v
Orlických horách.
Literárně historickou exkurzi do Prahy absolvovali v pondělí 2. června studenti 2.B a 6.W s prof.
Macurou a Jedličkovou.
3. června vyrazili v odpoledních hodinách na školní vodácký výlet na Vltavu studenti 2.A s prof.
Víchem, Polákem a školníkem panem Mertlíkem. Vrátili se v pátek 6. června.
Na Pecku u Nové Paky jeli na školní výlet ve dnech 4.-6. června žáci 3.V s prof. Poutníkem a Kolářskou
a ve stejných dnech absolvovali školní výlet i studenti 5.W s prof. Rojtovou a Jedličkovou.
5. června doprovodila prof. Karásková na celostátní finále Technoplanety do Prahy do Ďáblického
háje dva týmy, oba z 4.V. Tým "Nulou nelze dělit" ve složení Jan Bohadlo, Eliška Kavanová, Anežka
Hlavatá, Terezie Hejnová a Jakub Kortus se umístil na 17. místě a tým "Lumíci" ve složení Karla
Červená, Pavlína Naglová, Anna Petříková, Markéta Lipovská a Ivana Rydlová na 38. místě ze 49
týmů. V nepřehledném terénu došlo do cíle jen několik málo družstev.
V odpoledních hodinách 5. června si maturanti převzali při slavnotsním předávání za přítomnosti
rodinných příslušníků maturitní vysvědčení.
6. června se konalo celorepublikové finále soutěže Eurorebus. Naše postupující studenty Jana
Bohadla (4.V), Michala Matyáše (4.V), Štěpána Škodu (4.V), Jana Čečetku (7.W), Jakuba Šmídu (7.W) a
Vojtěcha Hrušu (7.W) doprovodil prof. Ježek. Tým 4.V byl 36. z 54 družstev a tým 7.W obsadil pěkné
9. místo z 56 týmů. V soutěži jednotlivců vybojovyl Jan Bohadlo 20. místo z 53 účastníků a Jan
Čečetka krásné 6. místo z 51 účastníků.
7. června zakončil šachovou sezónu na sokolském turnaji v Náchodě i náš šachový kroužek. Nejvíce se
dařilo Benjaminu Sichrovskému (3.V), který obsadil v asbolutním pořadí 5. místo a v kategorii 6.-9.
třída bral dokonce pohár za 3. místo. Nicméně i ostatní předvedli, že za 9 měsíců (a někdy i méně) se
v šachovém kroužku zlepšili a mohou bojovat v podobných turnajích o přední umístění.

9. června zhlédli v kině Vesmír projekci agentury Planeta Země 3000 "Indonésie - po stopách
lidojedů" studenti kvarty, sexty, 2. ročníku a 3.A.
Ve dnech 9.-11. června byli žáci 1.W s prof. Lubasovou a Kolářskou na školním výletě na Malé Skále,
žáci 2.V s prof. Dvořáčkovou a Jaroušovou na chatě Horalka v Orlických horách a studenti 7.V s prof.
Vrátilovou a Matěnovou na Jižní Moravě v Lednicko-Valtickém areálu a v Mikulově.
10. června jeli na literárně-historickou exkurzi do Terezína studenti kvarty za doprovodu prof.
Fišerové, Nývltové a Macury.
Na Vltavu vyrazili 10. června odpoledne studenti 6.W s prof. Zapletalem, Víchem a Rojtovou. Řeku
sjížděli do 13. června.
Dny od 10. do 12. června strávili na školním výletě na Broďáku studenti 1.A s prof. Pavlíkem a
Jedličkovou.

Do Londýna se vydalo ve dnech 11.-15. června 60 studentů s prof. Noskem, Hronkovou, Javůrkovou a
Felklovou.
Na školní výlet do Jinolic jeli ve dnech 16.-18. června studenti 1.B s prof. Fišerovou a Slavíkovou, do
Žamberka žáci 1.V s prof. Diviškem a Brátem, do Jeseníku žáci 3.W s prof. Karáskovou a Jaroušovou a
do Lachova u Teplic nad Metují žáci 4.W s prof. G. Škodovou a Felklovou.
Dny 18. a 19. června strávili na školním výletě ve Vlčkovicích u Trutnova studenti 2.B s prof.
Matěnovou a Havlíčkovou. Od 18. do 20. června byli na výletě v Lachově u Teplic nad Metují žáci 2.W
s prof. Klemencem a Barkou.
18. června doprovodil prof. Slavík studentky na turnaj v plážovém volejbale. Dívky Tereza Stehlíková
(5.W), Pavla Čížková (6.W), Jana Prauseová (6.W) a Pavla Brátová (3.V) vybojovaly 2. místo.
18. června jeli na literární exkurzi do Ratibořic studenti 2.A s prof. Forejtem a Olšanovou a 19. června
do Malých Svatoňovic studenti 7.W s prof. Forejtem a Misarovou. 20. června absolvovali biologickou
exkurzi s prof. Ježkem studenti 1.A, fyzikální exkurzi do výtopny v Jaroměři studenti 2.B s prof. G.
Škodovou a Sršňovou a literárně-historickou exkurzi Krajem Boženy Němcové studenti 6.V s prof.
Nývltovou.
Do Klicperova divadla na představení "Romeo a Julie" jeli 23. června studenti 1.A+B s prof.
Dvořáčkovou a Olšanovou a studenti 7.W s prof. Forejtem. Primáni zažili tématický den "Lidé a
zvířata", jehož organizace se ujali prof. Ježek, Divišek a Lubasová. Na exkurzi do okolí s různým
zaměřením se vydali studenti 6.V s prof. Brátem a 6.W s prof. Macurou. Žáci 3.V strávili třídnické
dopoledne s prof. Poutníkem. V odpoledních hodinách proběhla klasifikační pedagogická rada.
24. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice. Poté zhlédli v aule vystoupení členů
dramatického kroužku Hidrak a žáků dramatické výchovy z primy nastudované pod vedením prof.
Dvořáčkové. Na exkurzi do hvězdárny v Hradci Králové jely třídy 1.A+B s prof. Sršňovou a G.
Škodovou. Stejnou exkurzi absolvovali 25. června studenti 5.V+W s prof. Brátem a Klemencem.
24. června absolvovali studenti 5.W s prof. Rojtovou a Jaroušovou botanickou vycházku, po stopách
války z roku 1866 se vydali studenti 3.A s prof. Macurou, literárně-historickou exkurzi do Malých
Svatoňovic a na Odolov absolvovali studenti 4.V s prof. Nývltovou a vycházky do okolí třída 6.V s prof.
Brátem a 7.V s prof. Vrátilovou. Třídy 5.V, 2.A, 2.B a 7.W zhlédli v kině Vesmír film v anglickém jazyce
"Válečný kůň".
25. června navštívili v Broumově interaktivní výstavu "Play Broumovsko" studenti 3.B s prof. Sršňovou
a 4.W s prof. G. Škodovou. Do Jaroměře do výtopny jeli studenti 2.A s prof. Polákem a Jirkovou. Do
Klicperova divadla v Hradci Králové na představení "Labutí jezero" vyrazili studenti 6.W s prof.
Dvořáčkovou a Olšanovou a studenti 3.A s prof. Macurou. Ti navštívili ještě bojiště na Chlumu.
Biologickou exkurzi do okolí absolvovali studenti 2.B s prof. Matěnovou a Havlíčkovou, literární
exkurzi po Náchodě žáci 2.W s prof. Poutníkem a terénní vycházku studenti 1.V s prof. Diviškem, 7.V s
prof. Vrátilovou a 7.W s prof. Slavíkem. Třídnický den ve škole připravila prof. Karásková pro 3.W.
26. června jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 6.V s prof. Nývltovou a Jedličkovou.
Navštívili Muzeum Karlova mostu, Pražský hrad a v Národním divadle zhlédli představení "Cyrano z
Bergeracu". Žáci 2.V a 3.W jeli na exkurzi kladským pomezím s prof. Dvořáčkovou, Olšanovou a

Karáskovou. Fyzikální měření v terénu provedli s prof. Polákem studenti 2.A, na vycházku do okolí se
vydali studenti 1.V s prof. Diviškem a Javůrkovou, 2.W s prof. Klemencem, 1.A s prof. Pavlíkem, 1.B s
prof. Fišerovou, 3.A s prof. Preclíkem a Hronkovou, 6.W s prof. Zapletalem a 7.V s prof. Vrátilovou. Po
stopách války z roku 1866 šli studenti 3.B s prof. Macurou a na literární exkurzi do Ratibořic žáci 3.V s
prof. Poutníkem a Kolářskou. Třídnické hodiny ve škole si připravili studenti 5.W s prof. Rojtovou a
2.B s prof. Matěnovou. V odpoledních hodinách se učitelé rozloučili na neformálním setkání se
školním rokem.
27. června předali třídní učitelé studentům vysvědčení a pedagogové se sešli na závěrečné
pedagogické radě. S koncem školního roku skončil pracovní poměr prof. Haně Kubínové.
Prázdniny byly od 30. června do 31. srpna.
zapsala Martina Javůrková

