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Úvodník 
   

   Milí čtenáři, 

inspirováni barevnou pod-

zimní změnou na stromech 

okolo nás jsme se i my ve 

škole rozhodli změnit kabá-

tek našeho časopisu. Vybra-

li jsme jemnou a hřejivou 

přízi z fotek a vzor vyplétá-

me s pomocí článků od žáků               

i učitelů. Snad nám bude slu-

šet a budeme se vám v něm 

líbit. Tak tedy nezbývá než 

zapnout knoflíky na kabátku 

nového zpravodaje pěkně ke 

krku, naposledy se natočit 

před zrcadlem a vzhůru ke 

čtenářům. 

Příjemné čtení vám za re-

dakční tým přeje

 Petra Schnaubertová
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Jsme Fairtradovou školou

ZŠ a MŠ Kukleny v Hradci Králové se 18. května 2016 stala osmnáctou Fairtradovou školou v České re-
publice. Předání titulu proběhlo před zaplněnou tělocvičnou provoněnou čerstvě uvařenou fairtradovou 
kávou a napečenými perníky s fairtradovou čokoládou, které upekli a nazdobili sami žáci.

Na splnění kritérií pro získání titulu jsme pracovali od února 2014. Po úvodním školení, kde jsme se 
seznámili s myšlenkami fair trade, jsme založili řídící skupinu, kterou tvoří tři vyučující a několik žáků. 
S tím, že fair trade je spravedlivý obchod a lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost 
uživit se vlastní prací za důstojných podmínek, se snažíme seznamovat nejen co nejvíce žáků, ale i rodiče 

a veřejnost.
Účastníme se také různých akcí 

mimo školu. Připravujeme každý 
rok v březnu infostánek o fair tra-
de na festivalu „Jeden svět“. V květ-
nu se zapojujeme do organizace 
„Férové snídaně“ v Jiráskových 
sadech, kde poté s chutí posnídá-
me. Členové naší řídící fairtradové 
skupiny společně s fairtradovou 
skupinou gymnázia Boženy Něm-
cové nainstalovali dvě výstavy 
fotografií v městské knihovně ve 
Wonkově ulici. Byli jsme navštívit 
„Výstavu na stromech“ v Žižko-
vých sadech. Na podzim 2015 se 
v atriu školy konala výstava „Plné 
ruce práce“.

Podařilo se nám také zajistit 
prodej fairtradových výrobků na škole. Automat u tělocvičny, kterou v odpoledních hodinách využívají 
i mimoškolní organizace, nově nabízí fairtradovou čokoládu za 20 Kč. Z fairtradových produktů pečou 
žáci školy ve školní kuchyňce při pracovních činnostech, ve volitelném předmětu domácnost či při výuce 
cizích jazyků v kapitole o domově, rodině, nakupování apod. Napečené 
dobroty nabízíme spolu s recepty našim rodičům během třídních schů-
zek a spojujeme to s propagací myšlenek fair trade.

K velmi vydařené akci, za jejíž organizací stojí řídící fairtradová sku-
pina, patří „Noc s fair trade“. Více než 30 žáků druhého stupně si při ní 
povídalo, co vlastně ví o světě a o hnutí fair trade. Nad mnoha globální-
mi problémy se zamýšleli při různých hrách.

Podrobné informace a fotografie najdete na www.zskukleny.cz/fairtradova-skola/
Dagmar Otčenášková

Jednou z členek fairtradové skupiny je i Denisa Daňková z 9. B: „Jsem v akční skupině, protože si my-
slím, že je dobré nějak aktivně podpořit fair trade. Při chystání akcí se dozvím víc o světě, co jsem třeba 
ještě nevěděla, a mám dobrý pocit z toho, že dokážu pomoct. Fair trade je ve škole důležitý, protože se 
k dětem dostanou další informace, které potřebují do života.“

Studenti si význam fair trade uvědomují a ovlivňují i své rodiny. Jiří Podroužek, žák 7. B, svůj postoj 
k fair trade popsal slovy: „Fair trade je ve škole důležitý proto, aby děti pochopily, že se mají skvěle, 
když mají jídlo, mají z čeho žít a můžou studovat. Je nutné, aby to děti pochopily a donesly to do svých 
rodin. Když budou rodiny podporovat fair trade, tak se to zase rozroste. Je to jako takový strom, který 
pořád sílí a roste. Naše rodina nakupuje fairtradové výrobky, třeba čokolády do dortů nebo na vaření, 
abychom pomáhali lidem. Myslíme si, že je to důležité a nechceme, aby byl svět nefér.“
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Mateřská školka Markova – místo, kde je dobře...

Tak schválně ... Co Vás napadne, když se řekne „mateřská školka“? Místo, kde si děti hrají a kreslí, kde 
chodí na procházky a pak se nají a vyspinkají, kde si povídají s paní učitelkou a pak se těší na maminku, 
až si pro ně přijde... Tak to jistě je. Ale školka není jen místo, kde se dítě zabaví na celý den. Je to místo, 

kde možná pozná první velká kama-
rádství, první dobrodružství při spo-
lečné hře s ostatními, první úspěchy, 
kterými se může pochlubit, ale i první 
neúspěchy, když všechno není tak, jak 
by si představovalo. Období, kdy dítě 
navštěvuje mateřskou školku, je krás-
né a radostné, ale také velmi náročné. 
Mnohdy je to pro dítě poprvé, kdy je 
na tak dlouhou dobu odloučené od 
nejbližších, musí se podřídit dennímu 
režimu a přizpůsobit pravidlům. Ko-
lem něho je najednou spousta dalších 
dětí a všechny hračky už nemá jen pro 
sebe... Ale pak se z těch cizích dětí sta-
nou kamarádi, se kterými se postupně 

naučí domluvit a spolupracovat a zažívat radostné chvíle. A musí se naučit ještě spoustu dalších věcí. 
Nebát se samostatně projevit a obstát mezi ostatními. Pomáhat druhým a být ohleduplný. Naučí se re-
spektovat domluvená pravidla a zvládnout celou řadu činností a úkolů. Dozví se spoustu zajímavých věcí 
o lidech, o přírodě, o životě... A když trochu povyroste, bude se ve školce připravovat na roli školáka, aby 
jako prvňáček dobře obstál a učení a poznávání pro něj bylo radostí a potěšením.

Tak vidíte, že školka není jen místo na hraní. Je to místo, kde malý človíček startuje dlouhou cestu 
institucionální výchovy a vzdělávání. 
Někteří zvládnou všechno hravě a ji-
ným se třeba trochu víc stýská nebo 
potřebují víc času, aby se s novým 
„světem“ sžili. V každém případě je 
pro dítě velmi důležité, jak tu „svoji“ 
školku vnímá. Jestli je mu tam dobře, 
cítí se bezpečně, má prostor vyjádřit 
své potřeby a ví, že je mu naslouchá-
no. Jestli se do školky těší a má radost 
z nových zážitků a poznatků. A my se 
snažíme dětem toto období co nejvíce 
usnadnit a zpříjemnit. Připravujeme 
pro ně takové prostředí, kde se cítí 
dobře a bezpečně. Učíme je hravou a 
zábavnou formou obstát v situacích, 
které je budou provázet dalším živo-
tem, nabízíme různorodé činnosti, aby 
měl každý možnost najít si to „své“. Neděláme věci za ně, ale snažíme se jim pomoci, aby je zvládly samy. 
Žádnou dětskou „bolístku“ nebereme na lehkou váhu, protože pro dítě může být i zdánlivě malá starost 
velkým trápením. A odměnou je nám možnost nahlédnou do toho kouzelného dětského světa, kde ještě 
žijí princové, co vysvobozují princezny, kouzelný dědeček vymění radu nad zlato za makovou buchtu a za 
každým rohem se možná skrývá tajemství...

Tak to máme u nás v MŠ Markova – Kukleny.
Ilona Drahošová, učitelka MŠ 
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Mateřská škola Plačice 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Hradec Králové – Kukleny. Nachází se v 
klidné okrajové části města, v Plačicích. Mateřská škola sídlí ve velké dvoupatrové budově, ve které je 
také umístěna pobočka Městské knihovny HK. Je obklopena rozlehlou zahradou s množstvím moderních 
herních prvků, její součástí je též ekologický koutek. S dětmi využíváme všech možností, které nám tato 
lokalita nabízí, např. exkurze k místním chovatelům domácích zvířat, přímé pozorování přírody a spolu-
práci s místními organizacemi – s hasiči, myslivci i s městskou knihovnou. 

Samozřejmostí jsou pro nás 
také divadelní a hudební předsta-
vení, která se konají přímo v naší 
MŠ. Nabízíme rovněž zájmové 
kroužky pro děti – flétničku, ke-
ramiku, kurzy plavání. Pro děti a 
rodiče pořádáme různé společné 
akce – karneval, tvořivá odpole-
dne, besídky a vystoupení ke Dni 
matek. Cílem našeho vzdělávací-
ho programu „Pohádková školka“ 
je učit děti poznávat svět kolem 
nás cestou přirozené výchovy, 
vést je k samostatnosti a zdravé-
mu sebevědomí. 

Naše motto: „Jsem samostatný a otevřený všemu novému.“ 
Ivana Kohoutová, vedoucí učitelka
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Na 1. stupni se stále něco děje

Sotva se přehouply Vánoce, 
rozdalo se pololetní vysvědčení, 
už se pomalu blížil konec zimy 
a s ní přišel veselý masopustní 
karneval. Tancovalo se, soutěžilo 
- zkrátka jsme si to užili..

Od masopustního veselí nebylo 
daleko do tradičního sportovního 
klání - turnaji ve vybíjené a ko-
pané i se spřátelenými školami v 
Kratonohách a v Praskačce.

Mezitím v řadě tříd probíhalo 
projektové vyučování zaměřené 
na jedno z nejoblíbenějších témat 
- Velikonoce. Děti v hodinách pro-
pojily prvky rukodělné práce se 
všemi naukovými předměty.

Po Velikonocích byl čas připra-
vit něco hezkého na vystoupení 
pro maminky, které měly v úmy-
slu navštívit již tradiční květno-
vý koncert. Pilně a houževnatě 
se nacvičovalo a myslíme si, že 
se vystoupení od prvňáčků až po 
páťáky povedlo a udělalo radost 
nejen maminkám, ale všem pří-
tomným divákům.

Květen a červen vybízel pro 
toulky do přírody. Kromě výletů 
se uskutečnily i dvě školy v pří-
rodě. 5.A strávila týden na chatě 
Čihalka a 3.A spolu s 2.A pobýva-

ly na hotelu Šerlišský mlýn v Or-
lických horách. Všichni si to tam 
opravdu užili. Hry, soutěže i výle-
ty stály za to. 

No a červnová oslava Dne dětí 
nesměla chybět. Proběhla za 
krásného počasí na našem hřišti 
a nenásilně nám připomněla, že 
se pomalu blíží konec školního 
roku. 

Zdenka Štěpová
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Školní klub

Dobrý den, milí čtenáři!
Jsem reportérka Magdaléna a budu vám přinášet pravidelné 

reportáže ze školního klubu. Dnes jsem položila paní vychovatel-
ce Juditě Vejsové pár otázek.

Povězte nám, kdo může do školního klubu přijít.
Uvítáme děti ze 4. a 5. ročníku, ale otevřené dveře máme i pro 

starší z 2. stupně, a to i pro ty, co nejsou do klubu přihlášeni. Mo-
hou u nás strávit čas už od 6:15, dokud se neotevře škola. Stejně 
tak odpoledne, pokud čekají na svůj spoj domů.

Co jim může školní klub nabídnout?
Pokud to počasí dovolí, jsme co nejvíce venku. Stavíme bunkry, 

využíváme školní hřiště, abychom změřili síly třeba ve fotbalu, 
procvičujeme se v basketbalu, hrajeme netradiční hry, staráme se 
o okolí školy nebo pěstujeme jahody a hrášek.

Když trávíme čas uvnitř klubu, zaměstnáváme své ruce vše-
možnými výtvarnými činnostmi, tvořením, zkoušíme třeba i háč-
kovat.

Samozřejmostí jsou i komunitní kruhy, v nichž, pokud chceme, 
můžeme sdílet svoje zážitky, starosti, ale i to, co nám dělá radost.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se na další reportáž z klubu.
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Prevence sociálně patologických jevů 
nebo též prevence rizikového chování dětí 

Na každé škole působí školní meto-
dik prevence, který má vypracovaný 
preventivní program a krizový plán. 
Prevence znamená soustavu opatření, 
která mají zamezit nežádoucím jevům. 
Proto i na naší škole se snažíme riziko-
vému chování jedinců předcházet růz-
nými preventivními programy, které 
již několik let objednáváme u různých 
neziskových organizací, např. Prostor 
nebo Mozaika. Na 1. stupni proběhl 
akreditovaný program „Kočičí zahrada“ 
a v 6. třídě „Unplugged“. 

V roce 2015 se vybraní žáci 8. tříd 
zúčastnili projektového dne „Poznává-

me, jak zdravě žít“. Ve třech různých prostředích se věnovali tomuto tématu celé dopoledne. Na VOŠZ 
a SZŠ Hradec Králové byla pro účastníky připravena aktivita s názvem Hrou proti AIDS, kde žáci mohli 
prohloubit své vědomosti z podzimního 
projektu též věnovaného této nemoci. Se-
hráli různé životní situace, které se dotý-
kaly právě mezilidských vztahů. Doslova 
si „omakali“ všechnu dostupnou antikon-
cepci. V prostorách ZŠ a MŠ Josefa Gočára 
na Tylově nábřeží pak žáci získali formou 
skupinové práce, hry či soutěže informace 
z těchto oblastí: lidská sexualita, závislosti 
a drogy, pohyb a zdravá strava. 

Každý rok přichází policista naučit naše 
žákyně 9. tříd základům sebeobrany. Na 
listopad jsou objednány programy pro ce-
lou školu - pro 1. stupeň „Vítej na palubě“, 
pro 2. stupeň „Rozum v zastoupení“. Již 
podruhé jsme objednali organizaci „Jdi proti proudu“ s programem v rámci Týdne proti AIDS pro žáky 8. 
a 9. tříd. 

Již druhým rokem pokračujeme v 6. třídách v adaptačních kurzech. Nový kolektiv se blíže seznámil v 
hradeckých lesích při různých aktivitách a 
závěr dne patřil společnému setkání tříd-
ního učitele, metodičky prevence, dětí a 
jejich rodičů. 

Letos premiérově se od září v ranních 
hodinách, v době oběda a konce výuky 
můžete v okolí naší školy setkat s asisten-
tem prevence kriminality, který nám byl 
přidělen a pomáhá při přecházení vozov-
ky v Zelené ulici nebo obchází a kontroluje 
areál školy.

Lucie Šilhábelová, 
metodička prevence
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Co čeká deváťáky?

I v letošním školním roce čeká 
žáky devátých ročníků tradiční vel-
ké rozhodování. Kam z deváté tří-
dy? Půjdu na gymnázium, střední 
odbornou školu, nebo na střední 
odborné učiliště? Mám výtvarný, 
hudební talent a rozhodnu se stu-
dovat uměleckou školu?

Žáci se mohou přihlásit na dvě 
školy. Pokud chtějí studovat na 
umělecké škole a zkusit talentové 
zkoušky, podají přihlášky do konce 
listopadu a v lednu vykonají talen-
tové zkoušky. Pokud „talentovky“ 
neudělají, mohou podat další dvě 
přihlášky v březnovém termínu.

Ostatní přihlášky odevzdají na 
příslušné školy do 1. března 2017. 

V dubnu žáky čekají jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Žáci, kteří se budou hlásit na 
učební obory, budou přijati na základě výsledků ze základní školy.

Přijímací testy z matematiky a 
češtiny vypracuje CERMAT, na je-
jichž stránkách můžeme nalézt 
ilustrační testy z obou předmětů.

Ve škole mají deváťáci možnost 
připravovat se na přijímací zkouš-
ky nejen v běžných hodinách češti-
ny a matematiky, ale i ve volitelném 
předmětu – seminář matematiky a 
českého jazyka, mohou také studo-
vat v kroužcích Příprava na přijí-
mací zkoušky z M a ČJ. Příležitostí, 
jak procvičit a prohloubit své zna-
losti z těchto předmětů, mají žáci v 
naší škole opravdu hodně.

Veškeré informace o přijímacích 
zkouškách mohou žáci i rodiče zís-
kat u výchovné poradkyně, ale i na 
webových stránkách:

www.infoabsolvent.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.cermat.cz
www.msmt.cz
„Je krásné vědět jednu věc, nebo 

dokonce dvě.“ Moliére
Všem deváťákům přeji úspěšný 

školní rok.

Helena Preisová, 
výchovná poradkyně



Podzim 2016

10

Odpolední semináře

Žákům naší školy jsou v rámci výuky ve vyšších 
ročnících 2. stupně nabízeny volitelné předmě-
ty, v nichž mohou hlouběji rozvíjet své znalosti, 
vědomosti a dovednosti. Výuka těchto předmětů 
probíhá v odpoledních hodinách, rozvrh je kvůli 
mimohradeckým žákům přizpůsoben odjezdům 
autobusů a vlaků.

V 8. ročníku rozvíjejí své sportovní nadání v 
předmětu sportovní hry, řečnické a divadelní 
schopnosti v semináři literárně-dramatickém a 
svůj vztah k přírodě prohlubují v přírodovědném 
semináři.

V 9. ročníku se připravují na přijímací zkoušky na 
střední školy ve volitelných předmětech seminář z 
matematiky a seminář z českého jazyka. Díky tomu 
je čeká i snadnější vstup do 1. ročníků středních 
škol. Kdo se bude v budoucnu věnovat přírodověd-
ným oborům, navštěvuje seminář přírodovědná 
praktika, plný bádání, zkoumání a pokusů. Ostatní 
žáci raději rozvíjejí praktické dovednosti v seminá-
ři domácnost.

Dagmar Otčenášková
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Sportovní zázemí

Na naší škole jsem již 15. rok a možná právě proto jsem byla oslovena, zda bych nenapsala něco málo o 
sportovním zázemí naší školy. Když se tedy zamyslím nad tím, jaké podmínky ke sportovnímu vyžití naši 
žáci mají, tak musím uznat, že se opravdu „mají“.

Velká sportovní hala, kam se vejdou 
4 volejbalová hřiště, rozhodně zaujme 
každého návštěvníka hned na prv-
ní pohled. V nedávné době dokonce 
prošla kompletní rekonstrukcí pod-
laha, dřevěná obložení okolo topení i 
osvětlení. Je zde také možnost rozdě-
lit halu na poloviny pomocí umělé stě-
ny. Využíváme ji převážně pro míčové 
sporty během hodin tělesné výchovy, 
v odpoledních hodinách je k dispozici 
mnoha tělovýchovným spolkům.

Nesmím také zapomenout na tzv. 
malou tělocvičnu, ve které se zamě-
řujeme hlavně na gymnastiku a jiné 
podobné pohybové aktivity.

V jarním a podzimním období je 
hojně využíváno školní hřiště – v do-
poledních hodinách žáky naší školy 
a v odpoledních hodinách širokou 
místní veřejností. Nachází se zde ovál 
o délce 195m, doskočiště na skok da-
leký, sektor na vrh koulí, dvě volej-
balová hřiště s umělým povrchem a 
jedno hřiště fotbalové s umělým tráv-
níkem.

A jak jsou zde spokojené děti? Na 
podzim se už moc těší do haly, na 
jaře se už zase moc těší ven… Pořád 
si něco vymýšlí… A já a můj kolega? 
Myslím, že to napíšu stručně: velmi.

Šárka Hápová
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ICT technika

Jdeme stále dopředu – tomu 
odpovídá i vybavení našich 
učeben, a nejen těch počítačo-
vých. V klasických třídách na 
prvním stupni je většina míst-
ností vybavena interaktivními 
tabulemi, které jsou hojně vy-
užívány. Naši malí žáčci rádi 
chodí k tabuli, plní různé úkoly. 
S tím samozřejmě souvisí psa-
ní a kreslení na tabuli. To samé 
platí i o těch větších dětech. 
Na druhém stupni jsou inter-
aktivní tabule nainstalovány 
ve všech odborných učebnách. 
Žáci si jich užijí též do sytosti.

V naší škole máme k dispozi-
ci 2 počítačové učebny: menší, 
která slouží pro malé skupinky 

do deseti dětí, a větší, kde se nachází 30 počítačů. Tato místnost je stěžejní učebnou pro výuku infor-
matiky a některých kroužků a kurzů. V loňském roce zde byl vyučován kroužek Zábavné programování, 
kde se děti naučily nená-
silnou formou, jak vlastně 
takový jednoduchý, ale i 
složitý program vzniká, a 
poznaly, jakou to dá práci, 
než se dostanou k žádou-
címu výsledku.

Letos jsme připravili 
kroužek Tvorba jedno-
duché grafiky, kde se děti 
naučí, jak si vytvořit oz-
dobné písmo, jak si upra-
vit fotografie do podoby, 
která se jim líbí, a mj. si 
osvojí, jak si vytvořit 3D 
obrázek, tedy takový ob-
rázek, který v celé své 
kráse uvidí pouze pomocí 
3D brýlí. A samozřejmě si vyzkouší další tvorbu jednoduché grafiky, a to jak v rastrovém editoru, tak i ve 
vektorovém.

Tradiční aktivita, která se odehrává ve velké počítačové učebně, je projekt Internet pro seniory. Tento 
kurz je zaměřen na starší občany a není to jen tak ledajaký kurz. Seniory totiž vyučují žáci naší školy. 
Každý senior si po příchodu vybere místo s jedním žákem či žákyní a společně zkoumají různá zákoutí 
internetu a možnosti svého počítače. Děti jim ochotně poradí, co samy vědí a umí. Mohou tak zúročit 
dovednosti a vědomosti, které jim naše škola již od 1. stupně zprostředkovává.

Marie Stradiotová
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Přírodovědné projekty

Ve volitelných předmětech mají žáci dostatek 
prostoru pro činnosti, které jsou časově náročné a 
do běžné výuky je nelze zařadit. Povědomí o glo-
bálních problémech si zvyšují mimo jiné i zapojo-
váním do různých projektů.

Půl roku se žáci přírodovědného semináře 8. roč-
níku zabývali projektem Adaptace sídel na změnu 
klimatu, který byl podpořen grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska. Hlavním cílem projektu 
bylo prozkoumat a zhodnotit přímé i nepřímé do-
pady změny klimatu na obec, ve které žáci žijí, a 
samostatně vypracovat návrh opatření na přizpů-
sobení se těmto dopadům. Dílčími cíli bylo zatrak-
tivnit výuku, zvýšit zájem žáků o životní prostředí v 
obci, ve které žijí, a dovést je ke spoluodpovědnosti 
za jeho stav.

Badatelské aktivity byly zaměřené na zkoumání 
teploty ve městě, vliv vody a vegetace na teplotu. 
Dalšími tématy byly doprava ve městě, zelená ar-
chitektura, povodně nebo chytrá energetika. Výuku 
zpestřily i pomůcky zapůjčené v rámci projektu, 
např. termokamera nebo „Kufříková elektrárna“, 
díky níž si žáci prakticky vyzkoušeli, jak fungují 
hlavní obnovitelné zdroje energie jako fotovoltaic-

ké panely nebo větrná a vodní elektrárna. Součástí byla i celodenní exkurze do energeticky soběstačné 
obce Kněžice a simulační hra, ve které žáci zúročili své zkušenosti a vědomosti získané v průběhu plnění 
aktivit projektu.

Na závěr žáci vypracovali návrhy adaptačních opatření ve městě, které prezentovali před zastupiteli 
města a odborníky z oboru.

Více na informací nalezne-
te na internetových stránkách 
naší školy www.zskukleny.cz/
adaptace-sidel-na-zmenu-kli-
matu-2/ nebo na facebooko-
vém profilu tohoto projektu 
www.facebook.com/adaptace-
sideldoskol/

Podobné zaměření progra-
mu měl i projekt CO2 liga, na 
kterém pracovali žáci 9. roční-
ku přihlášení na přírodovědná 
praktika. V pěti tématech se za-
bývali klimatickými změnami, 
vodou, energií a bydlením, jíd-
lem a dopravou. Přemýšleli, jak 
ovlivní klimatická změny život 
v České republice a jak se na to 
můžeme připravit.

Více na www.zskukleny.cz/co2-liga-aneb-jak-se-nam-bude-zit-v-roce-2040/
Protože jsme fairtadovou školou, průběžně se v těchto přírodovědně zaměřených seminářích zabývá-

me i problematikou a myšlenkami fair trade. Bližší informace najdete na www.fairtrade.cz/
                                                                                                                                                       Dagmar Otčenášková
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Kam odpoledne? Na kroužek!

Nespornou výhodou studia 
na naší škole je pestrá nabídka 
zájmové činnosti v odpoledních 
hodinách. Kroužky jsou přímo 
ve škole, časově navazují a jsou 
za přístupnou cenu pro každého 
žáka. V letošním roce se otevírá 
například příprava na přijíma-
cí zkoušky, doučování z různých 
předmětů, kroužky sportovní, vý-
tvarné, počítačové i hudební. Roz-
hodli jsme se, že vás postupně v 
našich zpravodajích seznámíme 
se všemi. V prvním čísle věnuje-
me prostor kroužkům HUDEB-

NÍM: Devatenáctým rokem se na naší škole učí mladí muzikanti základům hry na kytaru nebo flétnu. Vý-
uka probíhá každý všední den. Od skromných začátků jsme se letos dostali k celkovému počtu padesáti 
přihlášených dětí ze všech postupných ročníků.

S paní učitelkou Slavíčkovou pronikají žáci do tajů hudby, každý svým tempem. Někteří netouží účinko-
vat, a tak se učí pro svou radost 
ze hry. Ti nejšikovnější se pak 
zhruba čtyřikrát ročně předsta-
ví posluchačům na různých ak-
cích školy. Začít se dá v každém 
věku.

Protože sestava každé skupi-
ny je napříč ročníky, vznikají tak 
i nová přátelství. Řada bývalých 
žáků se pak hudbě věnuje i v bu-
doucnosti, mají například svou 
hudební skupinu, nebo pokra-
čují v ZUŠ a rádi na své začátky u 
nás ve škole vzpomínají. Přiklá-
dáme pár ohlasů dětí, které se 
zamýšlely nad tím, proč se letos 
těší na kytaru, jak vzpomínají na své začátky apod.

Další možností, jak se hudebně realizovat, je náš pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Šilhábelové. 
Jeho historie je ještě delší. Děti se věnují převážně moderní hudbě a pak také například lidovým koledám. 
Poslechnout si je můžete při adventním zpívání nebo na školních koncertech. Některým členům se také 
opakovaně podařilo vynikajícím způsobem reprezentovat školu v soutěžích v sólovém zpěvu.

Na závěr ještě zmínka o největších kulturních událostech školního roku, jakými jsou již mnoho let dva 
koncerty ve velké sportovní hale, které pořádáme před Vánocemi a v době Svátku matek v květnu. Plná 
hala rodičů i bývalých žáků je pokaždé místem setkávání a je to pro nás i závazek do budoucna. Jsme rádi, 
že podle ohlasů má snaha naše i všech účinkujících žáků smysl.

Věra Slavíčková
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Do you speak English?

Aby všichni naši žáci mohli odpovědět 
„Yes , I do“, začínáme s výukou anglické-
ho jazyka už od 1. třídy. Děti mají sice jen 
jednu hodinu cizího jazyka týdně, ale jsou 
tak pomalu připravovány na čtyřhodino-
vý nápor, který začíná ve 3. třídě a po-
kračuje s výjimkou 5. ročníku až do třídy 
sedmé. Osmáci a deváťáci se potom mo-
hou směle vydat třeba na zájezd do Lon-
dýna, který naše škola pravidelně pořádá. 
V listopadu 2015 mělo 20 vybraných dětí 
dokonce možnost vycestovat na týdenní 
jazykový kurz do známého anglického le-
toviska Brightonu, kde je vyučovali rodilí 
mluvčí.

Každý rok také pořádáme školní kolo 
anglické olympiády, jehož dva vítězové se 
vždy účastní okresního kola této soutěže. 
Před dvěma lety se naší žákyni Elišce Ba-
selové podařilo umístit na stupni vítězů, 
když v obrovské konkurenci bezmála 30 

škol hradeckého okresu získala bronz.
S angličtinou se v naší škole děti setkávaly i celý 

předminulý rok prostřednictvím projektu „Angličti-
na v hudbě“, který pro ně připravili členové hradecké 
hudební skupiny Memphis. Také letos v říjnu se děti 
mohou těšit na nový pořad „Británie s Britem“, kde 
budou s rodilým mluvčím pracovat žáci 5. ročníku a 
všichni žáci druhého stupně.

Myslíme také na děti, které potřebují při výuce ja-
zyka individuální péči, a nabízíme pro všechny roč-
níky druhého stupně doučování. Angličtiny se v naší 
škole nikdo bát nemusí.

Jarmila Rufertová
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Kuklenské sportování

Předchozí článek jsem zaměřila na 
sportovní zázemí naší školy, nyní je na 
řadě „kuklenské sportování“.

Pod hlavičkou Asociace školních spor-
tovních klubů (AŠSK), případně pod hla-
vičkou Magistrátu města HK se naše ško-
la účastní mnoha sportovních soutěží, na 
které děti v hodinách tělesné výchovy a 
někdy i v odpoledních hodinách pečlivě 
připravujeme. Největší úspěchy zazna-
menáváme hlavně ve florbalu, fotbalu 
a basketbalu. Na národní škole máme 
díky manželům Lejskovým velmi silnou 
základnu v barevném volejbalu – děti 
pravidelně zaujímají v různých turnajích 

přední místa. V loňském školním roce dokonce „modré volejbalistky“ vyhrály krajské kolo konané v Mek-
ce volejbalu - v Dřevěnicích.

Ani atletika nám není cizí. Již několik 
let nejlepší skokani naší školy statečně 
bojují v Hradecké laťce (soutěž ve skoku 
vysokém), kuklenský tým se pravidel-
ně umísťuje do 3. místa. V atletických 
soutěžích Pohár Rozhlasu a Hradecké 
sportovní hry mládeže porovnáváme 
naučené dovednosti s žáky ostatních 
hradeckých škol.

Nejen sportovními soutěžemi však žijí 
Kukleňáčci… Dbáme také na jejich po-
hybovou výbavu do života. Vždyť každý 
mladý muž a mladá žena by měli zvládat 
základy lyžování, volejbalu, vodáctví a pak možná ještě několik nepodstatných věcí… Proto pravidelně 
trénujeme alespoň základy „plácnutí“ do míče, případně i jeho odehrání, pořádáme pro lyžaře i ne-

lyžaře lyžařské výcviky (velmi oblíbené 
mezi dětmi) - tzv. stálice jezdí na „lyžák“ 
od 6. třídy každým rokem. Malá dřevěná 
roubenka Bohemia ve Vítkovicích v Krko-
noších je naším horským domovem už po 
šest let. Nově jsme zařadili také vodácký 
kurz na Vltavě. První ročník byl tak trochu 
o tom, kdo si jak poradí v krizových situ-
acích – na vodě, ve vodě i pod vodou, ale 
všichni to zvládli, a jen co jsme promítli 
video z Vltavy, budoucí deváťáci si hned 
po jeho zhlédnutí rozdělovali stany a po-
sádky… Takže o vodáky nebude nouze 
ani letos.

Na nejrůznější akce se všichni velice tě-
šíme a já doufám, že se vše vydaří a bude 

dostatek nadšených sportovců, medailí, diplomů, sněhu i vody…
Šárka Hápová
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Barevný volejbal

Již několik let pracuje na škole 
kroužek barevného volejbalu pro 
žáky od sedmi do dvanácti let. Děti 
se scházejí jednou týdně ve sportov-
ní hale a postupně se hravou formou 
seznamují s míčem a pravidly tohoto 
tradičního sportu. Trénink je veden 
profesionálně s přihlédnutím k vý-
konnosti a věku začínajících sportov-
ců. Chlapci a děvčata projdou během 
roku gymnastickou, atletickou a kon-
diční přípravou a naučí se míčovým 
dovednostem včetně jednoduchého 

odbíjení. Hraje se ve dvojicích a troji-
cích přes nižší síť, na menším hřišti a s 
odlehčenými míči.

Rozdělení volejbalu na jednotlivé 
barvy má své opodstatnění. Jednot-
livé barvy představují odlišný věk i 
pravidla. Žlutá barva je pro nejmenší 
a začátečníky, kteří hrají přehazova-
nou. V oranžové barvě se míč chytá a 
odbíjí, červení mohou hrát pouze prs-
ty a modří již používají všechny druhy 
odbití. Kdo chce ve starším věku dále 
pokračovat, může se bez problémů za-

pojit do šestkového volejbalu.
Během roku se naši žáci zúčastňují tur-

najů, kde si mohou ověřit svou výkonnost 
a zároveň si zatrénovat. Příležitost mají 
všichni, každý má možnost se přihlásit. 
Kuklenská škola má celou řadu medailo-
vých umístění, úspěšně se účastní škol-
ní „barevné“ ligy a na turnajích poráží i 
družstva volejbalových oddílů.

Nicoletta a Josef Lejskovi
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Názor na rodiny mám skvělý. Možná to 
bude tím, že jsem v rodinách bydlela po-
prvé, ale i tak nemůžu říct nic negativního. 
Paní nás uvítala v menším, ne nijak honosně 
vybaveném domečku. Náš pokoj, myslím si, 
byl dobře zařízený, už jen proto, že tam byla 
velká plazmová televize. Docela jsem se tě-
šila na nějaké domácí večeře, když v rodině 
bydlely dvě malé děti, ale žádného extra do-
mácího jídla jsem se bohužel nedočkala.

O týden později vyrazilo dalších 20 studen-
tů na jih Anglie do Brightonu s cílem zlepšit 
svou angličtinu a prohlédnout si památky, o 
kterých se ve škole učí.

Jako první mě na Anglii upoutala architek-
tura. Jeden krásný dům vedle druhého. Ang-
lie sama o sobě je krásná a mně se to výletem 
potvrdilo. Myslím si, že na zdejší klimatické 
podmínky jsme opravdu natrefili na dobré 
počasí.

V Rakousku jsem byla jen v 
hlavním městě, jinak vůbec, 

takže jsem se tam těšila. Čekala jsem, že na rafty a ferraty bude moc zima, ale nebyla. Moc jsem si to 
užila, hlavně ty rafty. Bála jsem se tří hodin němčiny, že nebudu vůbec těm rodilým mluvčím rozumět, 
protože budou mluvit rychle. Ale nemluvili, mluvili tak jako my česky a i srozumitelně. Netušila jsem, 
jak je německý jazyk pěkný. To mě motivuje k tomu se ho víc učit. Byli jsme v Lienzu a Salzburgu, kde 
se mi moc líbilo. Bylo mi líto, že jsme tam tak krátce, klidně bych tam jela na měsíc. Děkuji, že jsem to 
byla zrovna já, která tam jela.

Kristýna Hájková, 9. B

Školáci na cestách

Ve školním roce 2015/2016 
se naše škola přihlásila do do-
tovaného projektu „Cestujeme 
rádi do zahraničí“, který byl ur-
čen nejen pro žáky, ale i pro další 
vzdělávání učitelů. Všechny vý-
jezdy se uskutečnily na podzim 
loňského roku. V listopadu odje-
lo 20 žáků se dvěma kantorkami 
na pět dní do rakouského Lien-
zu nejen za studiem německého 
jazyka, ale i za dobrodružstvím 
v podobě via ferraty a sjíždění 
Drávy.
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Výlet na Seven Sisters byl pěkný, 
i když nám ho trošku zprotivil vítr, 
na kterém se dalo téměř ležet, ale 
výhled stál za to. Potkali jsme i jed-
noho šíleného surfaře!

V Londýně mě také zaujalo ob-
rovské metro. Ani jsme neměli 
moc času v klidu si prohlédnout 
všechny další památky, ale na dru-
hou stranu jsme toho dost prošli. 
Také jsem neměla chuť navštívit 
London Eye, ale holky mě nakonec 
přemluvily a musím říct, že to byl 
úžasný zážitek.

Vůbec se mi nechtělo domů! 
Klidně bych si exkurzi o nějaký ten den prodloužila. Mám spoustu zážitků, o kterých budu moci vy-
právět ještě dlouho, a nemůžu říct, že by se mi nějaké výlety nelíbily.

Cestu autobusem jsme si rovněž užili. Náš doprovodný učitelský sbor byl ten nejlepší! Paní učitelky 
na nás byly hodné.

Lucie Široká, 9. B

Též v listopadu, ale už na 14 dní, vycestovaly dvě paní učitelky na studijní pobyt do Brightonu a v pro-
sinci jedna paní učitelka do Berlína.

Ale i bez návaznosti na tento jednorázový projekt pořádá naše škola každým rokem nějaký zahranič-
ní zájezd. Stalo se již tradicí, že 
před Vánoci jezdíme načerpat 
tu pravou atmosféru advent-
ního času do sousedních zemí. 
Navštívili jsme Norimberk, 
Drážďany a Vídeň. Letos připra-
vujeme zájezd do Regensburgu, 
kam se chystáme 7. prosince.

Koncem května pak vyjíždí-
me buď za poznáním do Anglie, 
Francie nebo podnikáme kratší 
výlety do zábavných parků. Ně-
kolikrát jsme byli v německém 
Legolandu, jednou v pařížském Asterix a Obelix parku a příští rok plánujeme dvoudenní zájezd do pol-
ského Krakowa za památkami a do nového parku Energylandia.

Lucie Šilhábelová
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