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Nezapomeňte se kouknout na školní TV 

na žákovském webu, kde se tvůrci těchto 

videí se snaží dělat videa na téma růz-

ných akcí a rozhovory s žáky a učiteli. 

Tvůrci TV: Filip Hladký 

        Matěj Müller 

   Filip Fiala 

Tvůrci webu: Michael Ludvík 

         Filip Dubský 

 

Reklama: 

14 
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Dne 21.9.2018 pořádala škola branný den, který se   

uskutečnil v Autocampu Orlice. Tato akce se na naší    

škole pořádá už několik let.  

Ze starších tříd vyhrála třída 9.A ve složení:   

           Jan Hrabina  

           Jiří Hejčl  

           Filip Dubský  

                  Vojtěch Nepovím  

           Eliška Šafránková 

Z mladších tříd vyhrála třída 7.A ve složení:   

                  Jakub Fiedler 

           Filip Gruber 

           Daniel Zářecký 

           Kateřina Charvátová  

Branný den 
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Parlament 

Členové:  6.A – V. Bakešová, N. Štenclová 

  6.B – J. Fiala, T. Šrámková, A. Svatošová 

  6.C – K. Kaplanová, K. Havlová 

  7.A – T. Hartman, K. Charvátová 

  7.B – E. Bartošová, A. J. Jechová 

  7.C – M. Čepeová, M. Novotný, M. Šrámová 

  8.A – E. Dvořáková, E. Nedvědová, E. Vršková 

  8.B – P. Broulík, O. Cvejn 

  9.A – J. Broulíková, S. M. Mihalíková, M. Urban 

  9.B – M. Kaczynská, Z. Kovandová, S. Tomášková 
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Povídaní o Vocelovce 
Dne 14.9. 2018 se vybraní žáci 9. tříd zůčastnili Dne 

pro vás v Hradci Králové na SOŠ a SOU Vocelova. Žá-

ci si zasoutěžili v různých aktivitách, které otestovaly 

jejich zručnost. Zároveň se seznámili s obory a pro-

středím střední školy. Žáci se rozdělili na dvě skupiny

- 1. skupinu tvořili chytří žáci a 2. skupinu zruční žá-

ci. Každé skupiny se ujal jeden student školy Vocelo-

va a provázel naše žáky po škole a disciplínách. Mezi 

disciplíny chytré skupiny patřilo např. skládání pu-

zzle a test z dějepisu a zeměpisu. Mezi disciplíny 

zručné skupiny patřilo: výměna kola u auta, kontrola 

duší u kola, zapojování el. obvodů a zkoušení simu-

lace jízdy v kamionu atd.  I přesto, že se ani jedna 

z našich skupin neumístila, všichni si akci velmi užili.  
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Anketa 

 Český Jazyk 

 

Matematika 

 

Dějepis 
 

Fyzika 
 

Zeměpis 
 

Anglický Jazyk 
 

- Každý žák napíše jednu čárku do dané kolonky, 

vedle předmětu, který má nejradši. 

- Vaše hodnocení předmětů si vybereme              

a do příštího Guťáka dáme výsledky. 
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Origami hada 
 

 

Výsledek by měl vypadat takhle: 

U nás na škole se děti obléknou do strašidelných 

kostýmů. Každá třída se vyfotí ve třídě a o velké pře-

stávce se všichni v kostýmech shromáždí 

v Integračním centru a vyfotí strašidelnou fotografii. 

Halloween 

Foto z minulého roku: 

4 
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Skatepark 
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Rozhovor s paní učitelkou Grundovou 

Kostelecký skatepark se otevřel dne 21.10. 2018  

při slavnostním otevřením nového stadionu.         

Ve skateparku byly k vidění různé exhibice, které 

trvaly od rána až do pozdního odpoledne. Jezdilo 

se na koloběžkách, BMX, bruslích a skateboardech. 

V parku jsme mohli při exhibicích vidět spoustu vy-

nikajících jezdců, kteří předváděli skvělé triky. 

Jak se vám líbí prostředí školy? 

Prostředí i celková atmosféra ve škole na mě působí velmi příjemně. 

Vybavení školy a prostory pro trávení času o přestávkách mě velmi 

nadchly a myslím si, že by si toho žáci měli vážit. 

Jak se vám pracuje se žáky? 

Já jsem člověk, který má rád společnost a líbí se mi, že v každé třídě 

jsou různé typy osobností, kteří obohacují jak kolektiv tak i mě. Co se 

týká stránky výuky tak musím říct, že všichni až na pár vyjímek spolu-

pracují na výbornou. Co mě trochu mrzí, že není ve škole více muzi-

kantů, aby se mohla více tvořit hudba. I přesto jsem spokojená jak tří-

dy spolupracují– když se jim teda chce. 

Jak jsem se dostala ke zpěvu? 

Pocházím z hudební rodiny. V 5 letech jsem začala v ZUŠ hrát na hous-

le. Později jsem si přidala sbor a silový zpěv. S rodiči jsme hodně jezdi-

li na různě koncerty a muzikály a to rozhodlo o mém budoucím povo-

lání. Po gymnázii jsem vystudovala zpěv na UHK. Začala jsem zpívat v 

brněnském profesionálním sboru a založila si popovou kapelu AN-

TREE. Jsem šťastná, že má práce je i můj koníček a přála bych to Vám 

všem. 

 

Děkujeme paní učitelce Grundové za poskytnutí odpovědí 

na naše otázky. 
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100 let republiky 
 

Rok 2018 znamená pro Českou republiku mnoho, 
protože 14. 10. 2018 tomu bude 100 let od vzniku 
Československé republiky! V této době byl v čele 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk a naše země 
vzkvétala. V období První republiky jsme se dostali 
mezi deset nejvyspělejších států na světě. Velkou 
zásluhu na tomto měl Tomáš Baťa, který zaměstná-
val spoustu lidí ve své firmě. Také to byla u nás prv-
ní akciová společnost. Ale také tu byly i špatné oka-
mžiky, např. hospodářská krize v roce 1929 nebo 
druhá světová válka, během které jsme spadli     
pod nacistické Německo. V roce 1945 nás osvobo-
dil Sovětský svaz a americká armáda. V roce 1948 
k moci nastoupila komunistická strana, která vládla 
až do roku 1989. Další datum, které bychom si měli 
připomenout je rok 1993, když vznikl samostatný 
Český stát. Naše země toho za posledních 100 let 
prožila opravdu dost.  
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Skatepark 
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Kostelecký stadion 
 

Po rekonstrukci: 
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Před rekonstrukcí: 

Městský stadion 
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