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 Obsah 
 Co nás čeká a nemine  

 - školní parlament 

 Zajímavosti ze tříd 

 Rozhovor s novým učitelem 

 Sportovní události 

 Kalendář 

 Ankety  

 Vtipy 

 Autoři a zdroje         

 

 



 

 

 Informace z parlamentu 

  Dne 1. října se konal 

  Sportovní den. 

 7. října se konal Coca - cola cup. 

Co se odehraje v tomto školním roce : 

 Žolíci 

 Filmové dny 

 Halloween - soutěž o 

  nejhezčí strašidlo 

 Vánoční besídka 

 Velikonoční výzdoba  

 A mnoho dalších věci. :) 

 

Anketa  

 
Jak jste spokojeni se stravou ve  

školní jídelně ??? 

 

 Ano, jsem spokojený/á 

Ne, nejsem spokojený/á 

Mohlo by to být lepší 



 

 

Zajímavosti ze tříd  

 Exkurze žáku SSP 9. tříd  
 v Útulku psů v Lukavici 
 

 Žáci 6. tříd 

 se zúčastnili Adaptačního  

 pobytu    

 Návštěva  úřadu práce v RK 

        (9. třídy) 

 

 

Kalendář 



 

 

Rozhovor s panem učitelem 

 Karlem Klíchou 

 

1. Jste spokojen na naší škole? 

 Ano jsem spokojen. Prostředí, kolegové i žáci 

vše ok. 

2. Líbí se Vám v Kostelci nad Orlicí? 

 Líbí. Pocházím sám z nedalekého města z Tře-

bechovic pod Orebem. I když každé město má 

svá specifika, ale v Kostelci se mi líbí, máte tu 

krásný park a okolí město. 

3. Jak hodnotíte znalosti studentů? 

 S žáky se zatím poznávám a řekl bych, že  zna-

losti jsou ok :) . 

4.Jaké jsou Vaše zájmy? 

 Zajímám se o dění kolem, o kulturu, o společ-

nost. Jinak mám rád hudbu, lyže, literaturu. 

Sportovní události ze světa 

 

Fotbal 

 Dne 27. září se konalo pražské derby 

mezi Slavií a Spartou. 

 Milan Baroš přestupuje zpět do    

Baníku Ostrava. 

Hokej 

 Východočeské derby mezi Hradcem 

Králové a Pardubicemi vyhrál Hradec 

Králové 3:2. 



 

 

Coca-Cola cup 
 Žáci druhého stupně se zúčastnili  

 školského pohár ve fotbale.  

 Naši žáci postoupili do dalšího kola. 

 

 



 

 

Sportovně branný den 
 Všichni žáci 2. stupně ze zúčastnili 

sportovního dne v autokempu v 

 Kostelci nad Orlicí. 
 

 

Fotosoutěž 
Od- 8.10 

Do- 24.10 

Témata  

 

 Krajina 

 Zvířata 

 Člověk 

 



 

 

Adaptační kurz 

Sportovní den Atletické závody 

Úřad práce 


