
 
Organizace školního roku 2014/2015  

v základních, středních a speciálních školách 
 

Období školního vyučování začne na všech základních, středních a 
speciálních školách v pondělí 1. září 2014. 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. a středu 
29. října 2014. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a 
skončí v pátek 2. ledna 2015.  
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015. 
 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 9. ledna 2015. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 9. března 
do 15. března 2015. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. a pátek 3. dubna 
2015. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno  
v úterý 30. června 2015. 
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 
31. srpna 2015. 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne 
v úterý 1. září 2015. 
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  INFORMACE  
    PRO ŽÁKY A RODIČE 

                        

 
Škola bude o hlavních prázdninách uzamčena.  

Přístup do školy bude v naléhavých případech po zazvonění 
u hlavního vchodu. 

 
Potvrzování průkazek bude zahájeno v kanceláři školy  

od pondělí 18. 8. do pátku 22. 8. 2014 od 8.00 do 12 hodin a dále od 
středy 27. 8. 2014 ve stejném čase. 

 
Opravné zkoušky se budou konat ve středu 27. srpna a ve čtvrtek  
28. srpna 2014. 

 

Sešity pro školní rok 2014/2015 

druh sešitu 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 

523 (deník)   4 5 5         

PT 644  1 1 1 1 1 1     

512 6              

 notový 1   1 1 1 1 1 1 

524   4     6 7 7 6 

540        4 3 5 5 

520        2 2 3 4 

513 6              

544       6 6 6 4 4 

440 1    1 2 2 2 2 

420     1   2 1   1   
 

Žákům přejeme pěkné prázdniny, 
rodičům příjemné prožití dovolené  
a těšíme se na další spolupráci 
 

                                       zaměstnanci školy 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zpráva o činnosti Klubu přátel Klicperky  (KPK) 
 

Pořádané akce:  21. března 2014 – 6. Rockový bál 
  10. května 2014 – 38. ročník Pochodu na Hrádek 
 

Příspěvky pro žáky, jejichž rodiče jsou členy KPK:  

• Plavecká výuka pro žáky 2. a 3. tříd – 7000 Kč – příspěvek na dopravu 

• Lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd – 7000 Kč – příspěvek na dopravu a ubytování 

• Příspěvky na adaptační pobyty žáků 1. a  6. tříd – 7000 Kč 

• Odměny pro vycházející žáky 

• Příspěvek na oblečení dětem z Malého Radostného Plecháčku 

• Odměny pro mimořádně úspěšné žáky 

• Odměny pro vyznamenané žáky ve 2. pololetí školního roku (filmové představení) 
 

Příspěvky na příští rok budou vybírány v listopadu 2014. 
 

Zástupci Klubu přátel Klicperky 

1. A Jana Krejčová  

1. B 
Olga Čiháková 
Monika Žibrúnová 

 

2. A 
Petra Hudcová  
Štěpánka Mocková 

 

2. B Pavlína Herčíková  

3. A Monika Vaníčková  

4. A Ing. Petr Pospíšil  

5. A 
Martin Kloz 
Lucie Bradnová 

Předseda výboru,  
Členka výboru 

5. B Radim Pechar  

6. A Ivana Pešková  

6. B 
Ing. Dominika Rouhová 
Milan Zítko 

Členka výboru 

7. A Jana Pánková  

7. B Zuzana Svěcená Místopředsedkyně výboru 

8. A Jarmila Uhrová 
 

 

9. A Jitka Vojtašová Dozorčí rada 

9. B Ing. Ilona Novotná Členka výboru, Dozorčí rada 
 

        

1. A Nela Hrušková za svědomitou školní práci 

1. B Jan Čihák za svědomitou školní práci 

2.  A Aneta Štayrová za svědomitou školní práci 

2. B Jakub Hudec 
za svědomitou školní práci a vzorné 

chování 

3. A Linka Jelínková za svědomitou školní práci 

4. A Linda Macháčková za svědomitou školní práci 

5. A Barbora Kmínková 
za výborný prospěch, vzorné chování a 

práci pro třídní kolektiv 

5. B Tereza Cudráková 
Za svědomitou práci a sběr odpadových 

surovin 

6. A Kateřina Vraštilová za výborný prospěch a vzorné chování 

6. B Bára Konvalinová za výborný prospěch a vzorné chování 

7. A Daniel Drahokoupil za výborný prospěch a vzorné chování 

7. B Jiří Svěcený za svědomitou práci pro třídní kolektiv 

8. A Vítek Vaníček 
za práci pro třídní kolektiv a pomoc při 

akcích školy 

9. A Anežka Holá za svědomitou práci pro třídní kolektiv 

9. B Michaela Absolonová za obětavou práci pro třídní kolektiv 

Žáci, kteří byli odměněni  
za celoroční práci tričkem  

se znakem školy a diplomem 

Odměna od Klubu přátel Klicperky 
POUKÁZKA na filmové představení 

jako odměna za vysvědčení s vyznamenáním. 
Poukázku je nutné v pokladně vyměnit za vstupenku. 

Platnost poukazu: do září 2014, Jiráskovo divadlo NB.   Děkujeme za práci v KPK všem rodičům a zejména pak výboru. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Regionální kolo Memoriálu Václava Runda  

• 1. MÍSTO  
8. A  Jana Bednářová, Kristýna Hörnerová, 9. B Andrea Novotná 

• 3. MÍSTO  
8. A  Daniel Antoš, Vojtěch Fiala, Aleš Macháček 

 

Okresní kolo ve florbalu (kategorie dívek 8. a 9. tříd) 

• 3. MÍSTO  
8. A  Jana Bednářová, Kristýna Hörnerová, Marie Ortová, Adéla 
Štočková 
9. A Andrea Hanušová, Barbora Janečková, Barbora Kazdová, 
Anetta Pecharová, Markéta Suchánková 
9. B Michaela Absolonová 

Regionální kolo konverzace v anglickém jazyce 

• 1. MÍSTO  Barbora Janečková (9. A) 
Krajské testování SCIO – OCENĚNÍ 

za nejlepší výsledek v matematice 9. ročníků v Královéhradeckém kraji 

• Ondřej Obešlo (9. A) 
za nejlepší výsledek studijních předpokladů 9. ročníků v kraji 

• Petr Hrdina (9. A) 
za nejlepší výsledek v matematice 7. ročníků v Královéhradeckém kraji 

• Vojtěch Vanc (7. B) 
Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

• 4. MÍSTO Barbora Janečková (9. A) 
Regionální kolo Novobydžovské klávesnice 

• 3. MÍSTO Jan Hanus (9. A) 
Regionální kolo košíkové – Gymnázium Nový Bydžov 

• 3. MÍSTO  
 8. A Jana Bednářová, Marie Ortová, Adéla Štočková 

 9. A  Jan Fišera, Jan Hanus, Petr Hrdina, Filip Kořínek, Anetta 
Pecharová, Tomáš Suchánek 

 9. B Štěpán Tomeš 
 

Zpráva výchovných poradců 
  

 Náplní práce výchovného poradce je řešení výchovných problémů, péče o 
děti se specifickými poruchami učení a kariérové poradenství. Všem těmto složkám 
věnujeme ve škole velkou pozornost. 
              Žáci, kteří mají problémy s učením, udržením pozornosti nebo chováním, 
jsou na žádost rodičů nebo školy posíláni na vyšetření do Pedagogicko-psychologické 
poradny Hradec Králové, která má pobočku i v Chlumci nad Cidlinou. Zde pracuje 
speciální pedagog i psycholog. Ti navrhují řešení ve spolupráci rodiny a školy. 
Spolupracujeme i se Speciálně pedagogickým centrem Hradec Králové, které 
poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem se zdravotním 
postižením. V letošním roce využilo pomoci těchto odborníků 14 žáků naší školy. 
Již třetí rok u nás pracuje školní psycholožka Mgr. Eva Marie Podaná. Řeší aktuální 
problémy žáků, spolupracuje s rodiči, pracuje s problémovými kolektivy a poskytuje 
poradenskou činnost žákům, rodičům i učitelům. 
Na naší škole je 13 žáků, ke kterým je nutný individuální přístup. Jsou hodnoceni 
s přihlédnutím k jejich specifickým problémům. Všichni vyučující jsou seznámeni 
s postupy, jak k těmto žákům přistupovat. V letošním školním roce 11 žáků 
docházelo na individuální péči k šesti dyslektickým asistentkám a jedné logopedické 
asistentce. Na škole také působí jeden asistent pedagoga a jeden asistent pro 
sociálně znevýhodněné děti, který jim poskytuje další péči např. při vytváření 
sociálních návyků pro práci ve škole. Oba tito pracovníci budou na naší škole 
pracovat i v příštím školním roce. 
Hlavně pro žáky 9. ročníků je určeno kariérové poradenství. Během roku jsou 
připraveny akce, které jim pomáhají s výběrem střední školy (setkání se zástupci 
středních škol, konzultace k výběru školy, návštěva Úřadu práce …). 
V tomto roce vychází z naší školy 38 deváťáků. 30 žáků 9. tříd bylo přijato do oborů 
zakončených maturitní zkouškou (9 na gymnázia, 21 na SOŠ), 8 na obory zakončené 
výučním listem. Všem přejeme mnoho úspěchů na nových školách.  

Kateřina Němečková, Martina Havlíková 
                                                                 výchovné poradkyně 

 

Žáci, kteří byli odměněni za 
reprezentaci školy a umístění 

v soutěžích na předních místech 

               Matematika není o rychlém a správném počítání. Je o kvalitě 
myšlení. Rychle a spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na 
trhu práce vaše dítě v budoucnu neprodá. Co je a bude stále více žádáno, je 
schopnost řešit problémy a komunikovat. Metoda Hejného učí obojí. 

Dítě je zvídavé. Má potřebu hledat, řešit, zkoumat, objevovat a povídat si o 
tom s kamarády. My bychom měli učit tak, abychom rozvíjeli logický úsudek 
a představivost dítěte. Na to je metoda profesora Hejného přímo stvořená. 
V tomto školním roce jsme takto učili v 1. B a 6. B. 



Regionální kolo Novobydžovského slavíka  

• 1. MÍSTO  Anežka Prouzová (5. A) 

• 2. MÍSTO  Nela Vaníčková (3. A) 
Okresní kolo recitační soutěže  

• 5. MÍSTO – Karolína Očenášková (9. A) 

• 3. MÍSTO – Barbora Janečková (9. A) 
Regionální kolo soutěže EKOPÁŤÁK ( žáci 5. A) 

• 2. MÍSTO  Ondřej Dařbujan, Miroslav Dohnal, Alžběta Pražáková 
Regionální kolo soutěží v poznávání 

• 2. MÍSTO v poznávání živočichů – Barbora Janečková (9. A) 

• 3. MÍSTO v poznávání živočichů – Martin Novák (5. B) 

• 2. MÍSTO v poznávání rostlin – Barbora Janečková (9. A) 

• 1. MÍSTO v poznávání minerálů – Vít Chlád (9. B) 

• 4. MÍSTO v poznávání rostlin – Jan Čihák (1. B)  
Okresní kolo soutěže o Cenu Antonína Lauterbacha 

• 1. MÍSTO – Karolína Očenášková (9. A) 
Oblastní kolo – Fotbalový turnaj McDonald´s cup (4. až 5. tř) 

• 1. MÍSTO  
4. A  Jan Polák, Vladislav Špaček  
5. A  Ondřej Dařbujan, David Hruška, Matěj Kloz, Miroslav 

Schovánek, Natálie Šafaříková, Tomáš Vojtěch, Jan Zmítko 
5. B   Martin Novák, Richard Rak 

Oblastní kolo – Odbíjená (dívky) 

•  3. MÍSTO  
8. A  Barbora Čtvrtečková, Kristýna Hörnerová, Anna Jelínková, 
Adéla Štočková 
9. A  Anežka Holá, Barbora Janečková, Tereza Tomášková 
9. B  Michaela Absolonová, Andrea Novotná 

Oblastní kolo – Florbalový turnaj (6. až 7. tříd) 

• 2. MÍSTO 
5. A Matěj Kloz, Miroslav Schovánek, Jan Zmítko 
6. A Jakub Hein, Tomáš Hudec, 6. B Jan Schejbal 
7. A Adam Macháček, Jakub Macháček, Jan Pozler, Lukáš Ornst, 
Marek Šimbovský 
7. B Ratko Ilič, Tomáš Pokorný, Ondřej Špinka 
 

                      Nabídka nepovinných předmětů na příští rok 
(případné změny vyhrazeny) 

 

název  předběžné termíny  vyučuje 

Aerobik (1.-4. a 5.-6.)  dle rozvrhu Kateřina Němečková 

Anglický jazyk (1. r) dle rozvrhu Jana Dymešová  

Anglický jazyk (2. r) dle rozvrhu  Hana Ryglová 

Děti a míč (1. až 3. r) pondělí 13.45–14.45 h Hana Kopecká 

Dovedné ruce a vaření dle rozvrhu Jana Kovalská 

Florbal (chlapci i dívky) dle rozvrhu Milan Prokop 

Keramika (ml. a st.) dle rozvrhu  Ilona Nováková 

Kopaná úterý od 7 hodin Martin Novotný 

Košíková (různé kategorie) úterý 15.15–16.45 h Milan Prokop 

Malý Radostný Plecháček úterý 15–16 h Pavlína Strnková 

Míčové hry (4. až 6. r) pondělí 14.45–15.45 h Hana Kopecká 

Modelář (stavebnice) dle rozvrhu Milan Prokop 

Odbíjená  Pondělí od 14 hodin Petr Mikšíček 

Radostný Plecháček pátek 14–15.30 hodin Pavlína Strnková 

Šachový kroužek lichá středa od 14 hodin Marcela Vaňková 

Taneční kroužek dle rozvrhu  Petra Ryplová  

Vaření pondělí od 14 hodin Hana Ryglová 

 
 

 

Další informace o škole 
 

Pokud chcete zjistit další informace o akcích pořádaných školou, 
zjistit rozvrh nebo suplování třídy, do které dochází vaše dítě, objednat 
obědy, podívat se na pořádané akce prostřednictvím fotografií, seznámit 
se s dokumenty školy nebo potřebujete uvolnit dítě z vyučování a 
nemáte potřebný tiskopis, podívejte se na webové stránky školy, kde 
najdete potřebné informace, dokumenty, snímky nebo formuláře a 
samozřejmě spoustu dalších informací. 

www.klicperka.cz 

Poděkování patří všem za vzornou reprezentaci školy 
a výborné umístění v soutěžích. 



Environmentální výchova 
 

 
Stěžejní akcí EVVO na naší škole je tradiční Den Země. Žáci prvního stupně 

si letos vyzkoušeli hry a soutěže zaměřené na přírodovědná a ekologická témata. 
Tento svátek Země spojili s oslavami čarodějnic, a proto nechybělo ani opékání 
buřtů.  

Žáci druhého stupně pracovali podle ročníků na zadaných tématech. 6. 
třídy se zamýšlely nad zdravým životním stylem. S paní Drobnou, lektorkou Zdravé 
Pětky, řešily optimální stravování a připravovaly pokrmy podle zásad zdravé výživy, 
s třídními učitelkami testovaly svoji tělesnou zdatnost a sumarizovaly získané 
informace. Žáci 7. ročníků zpracovávali téma ODPADY. Nejvíce je zajímalo odpadové 
hospodářství našeho města. Zavítali proto na městský úřad a s paní Hlaváčkovou z 
Odboru životního prostředí diskutovali o problémech s odpady v našem městě a 
poté se vydali na exkurzi do firmy Břemus, která se zabývá výkupem druhotných 
surovin. Žáci osmé třídy v rámci tématu ENERGIE navštívili unikátní technickou 
památku Hučák v Hradci Králové, kde získali informace o obnovitelných zdrojích 
elektrické energie a o historii i dnešním fungování této vodní elektrárny. Do našeho 
krajského města se vydali i žáci deváté třídy, kteří však s paní Hronešovou ze 
střediska ekologické výchovy SEVER řešili příčiny a dopady globálních problémů na 
náš život i možnosti každého z nás zapojit se do jejich nápravy. 

Žáci z velké většiny opustili školní lavice a místo suché teorie měli možnost 
zadaná témata probrat s odborníky, kteří se na problematiku životního prostředí 
specializují. 

Mezi naše další aktivity patří podpora dětí se zvýšeným zájmem o přírodu. 
V letošním roce se u nás opakovaně sešli žáci škol z širšího regionu, kteří prokazovali 
své znalosti v poznávání živočichů, rostlin i nerostů.  Mezi naše nejúspěšnější 
zástupce patřila Barbora Janečková z 9. A, která přes okresní kolo postoupila až do 
krajské soutěže. 

Celoročně opět probíhal sběr druhotných surovin. I letos se nám podařilo 
zachovat obvyklý sortiment tříděného odpadu (starý papír, PET lahve, kaštany, 
žaludy, a pomerančovou kůru). Dále pokračoval sběr víček z PET lahví, kterým 
podporujeme nemocné děti z blízkého okolí. Na konci prvního pololetí a před 
koncem školního roku byli oceněni nejpilnější jednotlivci i třídní kolektivy. Finance 
získané sběrem jsou využívány k odměňování žáků, popř. na příspěvky na lyžařské 
kurzy či školy v přírodě. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili a podpořili tak 
naši školu i životní prostředí. 
      Irena Doležalová, koordinátorka EVVO 
   

Zpíváte rádi? Přidejte se k Radostnému Plecháčku! 
 
Malý Radostný Plecháček při ZŠ V. Kl. Klicpery se ve školním roce 2013/2014 
nevídaně rozrostl. Každé úterý se scházelo 35 malých roztomilých zpěváčků. 
Osvojováním správného postoje, dýchání a rozezpívání z nich postupně vyrůstají 
zkušení a nebojácní sboristé. Při vítání občánků v Jiráskově divadle, s dětmi 
velkého Radostného Plecháčku na Masarykově náměstí při akci Mikuláš na 
rynku, na vánočních koncertech s dechovou kapelou Skleněnka, v Městské 
knihovně anebo na tradičním Koncertě ke Dni matek si vyzkoušeli, jaké to je stát 
na jevišti před mnoha posluchači. 
Společně s dětmi z pěveckého sboru Radostný Plecháček a dalšími hosty jsme 
v listopadu 2013 sehráli divadelní operky (hudební pohádky) autorské dvojice Z. 
Svěráka a J. Uhlíře – Červenou Karkulku a Budulínka. V hudebních představeních 
účinkovalo 58 malých i velkých herců. Pro velký úspěch jsme pohádky zařadili 
do Pohádkové akademie Klicperky, která se v Jiráskově divadle odehrála 
v prosinci celkem šestkrát. Nechyběla ani lednová repríza. Zpěváci si pohádky 
pro veřejnost zazpívali již desetkrát a moc rádi si je jistě ještě zopakují. 
Co plánujeme ve školním roce 2014/2015? Děti často samy přicházejí s nápady, 
co by chtěly zpívat, např. nějakou další hudební pohádku, třeba Svěrákovu 
Šípkovou Růženku. Zájem o naše vystoupení je velký, jen najít čas se všechno 
dobře naučit. Na plánovaném třídenním soustředění na začátku školního roku 
by již neměl nikdo z nových zpěváčků chybět. Zájemci o zpívání v našem sboru 
se mohou hlásit přes prázdniny na níže uvedeném kontaktu. Zkoušky budou 
tradičně probíhat v úterý a v pátek odpoledne na ZŠ V. Kl. Klicpery. Přes den 
otevřených dveří Klicperky, vítání občánků, Martinský jarmark a čertovský 
prosinec se dostaneme k vánočním svátkům, kdy nás čeká to nejdůležitější - 
navštíví nás partnerský pěvecký sbor Úsmev ze slovenského města Brezna. 
Společné koncertování završíme na Staroměstkém náměstí v Praze.  
Děkuji všem velkým i malým zpěvákům a přeji pěkné prázdniny!  

Pavlína Strnková  
tel. 775 860 713, pavli@klikni.cz 

 



Třídnictví ve třídách ve školním roce 2014–2015 
 

1. A Lucie Bradnová vedlejší budova 2. patro 

1. B Kateřina Němečková vedlejší budova 1. patro 

2. A Milan Eibl vedlejší budova 2. patro 

2. B Pavlína Strnková vedlejší budova 1. patro 

3 A Renata Kohoutová hlavní budova přízemí 

3. B Ilona Nováková hlavní budova přízemí 

4. A Marie Soukupová hlavní budova přízemí 

5. A Ladislava Eiblová hlavní budova přízemí 

6. A Martina Havlíková hlavní budova 1. patro 

6. B Petra Schovánková hlavní budova 1. patro 

7. A Veronika Výprachtická hlavní budova 1. patro 

7. B Lenka Vopálková hlavní budova 2. patro 

8. A Hana Ryglová hlavní budova 2. patro 

8. B Jarmila Kubánková hlavní budova 2. patro 

9. A Petr Mikšíček hlavní budova 2. patro 

 
Výběr z některých akcí pořádaných školou 

ve školním roce 2013–2014 
 

•    Lyžařské kurzy pro žáky 5. a 7. tříd 

• Letní tábor Klicperka 2014 ve Svaté Kateřině (celkem 69 dětí) 

• Adaptační pobyt žáků 6. tříd ve škole s výlety, 1. třídy 
v Borovničce 

• Plavecký výcvik 2. a 3. tříd 

• Pohádková akademie Klicperky – prosinec 2013 

• Školní soutěž v matematice (Pythagoriáda, olympiáda, KLOKAN) 

• Olympiáda v Čj 

• Děti učí děti – akce připravili žáci 2. stupně pro své mladší 
spolužáky … tentokrát žáci 7. A pro děti školní družiny ke Dni dětí 

• Exkurze do Prahy, Kutné Hory, Liberce (IQ park) … 

• Podzimní a letní přebor Klicperky v šachu 

• 38. ročník Pochodu na Hrádek – organizace spolu s Klubem přátel 

Klicperky 

• 10. ročník Streetballového turnaje pro děti a dospělé (231 hráčů) 

• Školy v přírodě a vícedenní pobyty pro žáky školy: Adršpach, lanové 

centrum v HK, Liberec, Kutná Hora, Mostek, … 

• Den Země aneb učíme se chovat a myslet ekologicky (projektový 

den – 2. stupeň, 1. stupeň – ekologické hry v areálu DDM) 

• ŠKOLIČKY – čtyři setkání s budoucími prvňáčky 

• Testování žáků 7. a 9. tříd (SCIO) – testy hradí škola 

• 6. Rockový bál pro veřejnost pořádaný KPK a školou 

• Sportovní turnaje v  košíkové, florbalu a hokeji, sportovní dny 

• Pořádání regionálních soutěží v poznávání živočichů, poznávání 
rostlin a poznávání minerálů, nerostů a hornin 

• Tradiční odměňování žáků za celoroční práci, reprezentaci školy, 
umístění v soutěžích a sběrové akce 

• Odměnění žáků školy za práci ve školním roce permanentní 
vstupenkou na koupaliště v Chlumci nad Cidlinou 

• Zapojení žáků do regionálních i okresních soutěží 

• Pořádání soutěží školním klubem a Parlamentem pro žáky (soutěž 

ve stolním fotbale, o originální závin, maškarní rej, nejlépe oblečenou 
židli…) 

• Pořádali jsme 5. ročník Novobydžovského míčového víceboje 

• Celoroční sběr druhotných surovin (PET lahví, papíru, víček…) 

• Tradiční vyřazení žáků 9. ročníků v Jiráskově divadle 

• Návštěva vycházejících žáků na Úřadu práce v Hradci Králové 

• Spolupráce s mateřskými školami (návštěva předškoláků, pomoc při 

organizaci s olympiádou mateřských škol a Pohádkovým lesem) 

• Soutěž PARAGRAF pro žáky 8. až 9. tříd o znalosti zákonů 

• Zeměpisné přednášky pro žáky školy a veřejnost (listopad – 

Podivuhodná Lemurie – Madagaskar – RNDR. Vladimír Lemberk, únor – 
Indonésie – Ladislav Kalous, březen – Cestou za zvěří NP Selous 
v Tanzánii a za kořením na Zanzibar) 

• Přírodopisná přednáška pro žáky školy a veřejnost (říjen –Ohrožená 

příroda – David Číp) 
• Přednášky a besedy na téma prevence (školní psycholožka – 

6. ročníky), Sex, AIDS a vztahy (8. ročníky), právní povědomí (9. ročníky) 

• Koncert ke Dni matek 


