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Ve čtvrtek 28. září se studenti druhého stupně zúčastnili 

branného dne. Na trati dlouhé téměř šest kilometrů če-

kalo 10 stanovišť, na kterých si žáci ověřili své znalosti a 

schopnosti v mnoha odvětvích.  

Studenti si vyzkoušeli mimo soutěž střelbu ze vzduchové 

pušky a následně se přesunuli na start, který byl 

v autokempu Orlice, poblíž městského koupaliště. 

První smíšená pětičlenná hlídka odstartovala v 8:30 a 

po čtyřminutových intervalech startovaly další hlídky. 

Celou trasu zahajovalo stanoviště, kde se žáci seznámili 

s obsahem evakuačního zavazadla. Druhé stanoviště 

prověřilo u žáků přesnost hodu granátem na cíl. Na tře-

tím stanovišti probíhalo dekódování stanovených ši-

fer. Následující stanoviště naučilo žáky používat mapu, 

buzolu a práci s topografickými značkami. Páté stanoviš-

tě seznámilo hlídky s první pomocí. Neobvyklým se 

mohlo žákům zdát šesté stanoviště. Použití plynové 

masky a příprava na možný plynový útok.  

Branný den: Školní parlament: 
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Členové: 6.A— J. Stárek, K. Behanová 

  6.B—L. Bulavcsják, J. Juhas 

  6.C— T. Podstávek, V. Kaplan 

  7.A— E. Kožúšková, J. Nedvědová 

  7.B— T. Voltrová, O. Zima 

  7.C— M. Ehlová, E. Lohniská, A. Fajfrová 

  8.A— S. Pavlíčková, J. Krsek, M. Langr, P. Ječný 

  8.B— E. Dostálová, S. Tomášková 

  8.C— M. Slavíková, V. Syrový, A. Svátková 

  9.A— E. Bašová, N. Johanidesová 

  9.B— N. Štenclová, K. Tlustá 

  9.C— V. Čermáková, A. Hanušová 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

Iveta Miculyčová (bývalá žákyně naší školy) létá na svém 

BMX freestyle kole v oblacích. Naše bývalá žákyně Iveta 

vyzkoušela mnoho sportů, ale přišla na sport, kterým 

drtí „profíky“. Iveta dříve měla našlápnuto dost daleko 

ve fotbale měla o ní dokonce zájem i Sparta Praha. Od-

měna za to, že přešla k BMX kolu byla veliká získala titul 

evropské šampionky v konkurenci medailistek 

z olympijských her. Během finálové jízdy na Mistrovství 

Evropy předvedla senzační backflip. My ji gratulujeme a 

jsme na ni pyšní. 

 

 

 

 

 

 

Úspěch Ivety Miculyčové:  
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Při sedmém stanovišti byla potřeba kooperace při zdolávání 

bludiště. Dále nemohla na závodní trase chybět práce 

s figurínou, na které si žáci vyzkoušeli nepřímou masáž srdce. 

Předposlední stanoviště obsahovalo hledání předmětů po-

mocí předem stanovených indicií. Poslední stanoviště připra-

vilo žákům zdolání lana slackline, na kterém je potřeba sou-

středěnosti a zapojení svalů středu těla. 

Všechny třídy podaly na dlouhé a místy náročné trase vynika-

jící výkony. Nejlepší hlídky z každého ročníku byly odměněny 

drobnými sladkými cenami.  

Poděkování patří všem dětem, vyučujícím a také organizáto-

rům branného dne za hezky strávený den. 

Těšíme se již nyní na další branné cvičení v příštím roce. 

      Aleš Poláček 

 

   



                                                                                                                             

 

London bridge is down=Londýnský most padl. Zemřela 

královna Alžběta II. Pojďme se podívat na to co se dělo 

potom, když „Londýnský most padnul“. 

Královna zemřela, začíná operace London Bridge 

(Londýnský most). 

Hned po smrti se tato zpráva, že London Bridge is down 

rozešle po tajných linkách čelní představitelům vlády 

(Premiér a někteří poslanci), celé rodině Alžběty II. a 

všem státům kde je a byla hlavou vlády Alžběta. Po ně-

kolika hodinách se to doví veřejnost od Press associati-

on.  

Před palácem na bráně a na sociálních sítích paláce bu-

de vyvěšena zpráva, že umřela královna. Po této zprávě 

všechny rádia ve Velké Británii budou hrát smuteční 

hudbu. A po nějaké době bude nově přetextovaná hym-

na z „Bůh ochraňuj královnu“ na „Bůh ochraňuj krále“. 

Novým vládcem bude princ Charles, který si změní jmé-

no na král Karel III. 

Odchod Britské Královny: Ptáme se paní J. Nunvářové:  
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1. Proč jste si vybrala zrovna naší školu? 

Školu jsem si vybrala z několika důvodů. Jednak byd-

lím v Kostelci nad Orlicí, znám osobně některé učitele 

a učitelky a vím, že jsou fajn. V zaměstnání je pro mě 

velmi důležité, aby byla přátelská atmosféra. 

2. Jak se Vám líbí prostředí naší školy? 

Prostředí školy se mi líbí, budova má své kouzlo. Zatím 

se občas ztrácím při hledání některých tříd, ale dou-

fám, že se to brzy zlepší. 

3. Jaké máte oblíbené jídlo? 

Moje nejoblíbenější jídlo jsou tvarohové knedlíky s ja-

hodami. 

4. Jaké učíte předměty? 

Učím angličtinu, informatiku a tělocvik. 
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Zeptaly jsme se zástupců z každé třídy 6. tříd na tyto 

otázky: 

1.Jak se ti líbil adaptační pobyt? 

Líbilo se mi tam a vše bylo celkově dobrý. 

      Jakub Zákostelecký 6.A 

2.Jak se ti líbí prostředí školy? 

Škola se mi moc líbí, ale je škoda, že tam není výtah, 

protože mám dětskou mozkovou obrnu a špatně cho-

dím, ale zvládám se přesouvat na hodiny. 

       Filip Sršen 6.B 

3.Jaký předmět tě baví nejvíce? 

Mám rád matematiku, protože mám na ní dobrou paní 

učitelku a jde mi. 

       Daniel Petrlák 6.C 

Děkujeme našim „šesťákům“ za odpovědi. 

Rozhovor s šesťáky:  
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Tak je tu máme… 

Ptáte se koho? No přeci další šesťáky… Přesněji řečeno 

nové žáky 6. tříd. Ani se nestačili pořádně rozkoukat po 

svém novém působišti a hned v druhém zářijovém týd-

nu odjeli se svými třídními učitelkami na adaptační po-

byt do chaty Roubenka v Sedloňově. Spolu s nimi se 

tam vypravily i Mgr. Irena Bártová – školní metodik pre-

vence a Mgr. Romana Tomanová – výchovná poradkyně. 

Všechny čekaly dva dny nabité rozmanitými aktivitami, 

jejichž hlavním smyslem bylo vzájemné oťukávání. Tříd-

ní učitelky poznávaly své nové svěřence, ale i oni se sna-

žili sžít se nejen se svými spolužáky, ale také zjišťovali, 

co si ještě mohou dovolit – a co jim už neprojde.  

Adaptační pobyt 6. tříd: Pozvánka: 
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31. 10. 2022    

 

HALLOWEEN 

 
            

 
        Vytvořte si masku své oblíbené filmové postavy, hrdiny nebo straši-

dla.          
         
Program:  

1) třídní hlasování o nejlepší masku (do 9:40h) 

2) dvanáct nejlepších masek (každá z jedné třídy) se o velké přestávce sejde  

v integračním centru na přehlídku a hlasování o  nejstrašidelnější a nejoriginál-

nější masky.  
 

Hlasovat může každý z vás vhozením lístku, který dostanete  

od zástupce školního parlamentu do strašidelného domu s číslem popisným stej-

ným číslo masky. 
  

Nejhezčí kostýmy budou odměněny!  
  
POZOR: jako maska se nepovažuje pouze jeden kousek  



                                                                                                                             

 

Dne 11. září jsme si připomněli strašlivou tragédii, kdy 

Amerika přišla o svoji pýchu v podobě Světového ob-

chodního centra (dále jako SOC). Únosci, kteří byli pří-

slušníci islamistické organizace al-Káida unesli čtyři leta-

dla. Dvě z nich zamířily směrem na SOC. Po prvním ná-

razu do jednoho z dvojčat si lidé myslí, že jde o nehodu 

to jim, ale vyvrátí druhé letadlo, co zamíří do druhé bu-

dovy. Třetí letadlo letělo směrem na Pentagon do, kte-

rého následně i vletělo. Poslední letadlo letělo z New 

Yorku a nad Pensylvánii kdy se rozhodli cestující 

s posádkou letadla převzít zpět kontrolu nad letadlem 

to bohužel nedopadlo podle představ, neboť teroristé 

radši zamíří s letadlem k zemi. 

Připomenutí 11. září:  
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Začali si hledat své místo v novém kolektivu. A právě 

toto si vyzkoušeli v „ledolamkách“. To, jestli si mohou 

vzájemně důvěřovat, si ověřili v několika dalších akti-

vitách. Umíme spolupracovat, domluvit se, rozdělit si 

práci? Tyto dovednosti si šesťáci vyzkoušeli ve velké 

strategické hře, ale i při pátrání po „padouchovi“. Nut-

no poznamenat, že všechny detektivní kanceláře byly 

úspěšné. Počasí přálo, a tak spoustu času trávily děti 

venku i při fotbálku, vybíjené a dalších hrách. 

Zda adaptační pobyt splnil svůj hlavní cíl – to se teprve 

uvidí. Jsme na začátku. Je to na nás všech – na vás, 

šesťáci, i na nás učitelích. A zejména my třídní vám bu-

deme nablízku. 

Mgr. Hana Adamcová, Mgr. Markéta Fričková, PaedDr. 

Eva Voborníková  


