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Štefcováček
Jaro 2016

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092
www.stefcova.cz

Štefcováček je zpravodaj ZŠ a MŠ Štefcova, který je určen především rodičům
našich žáků, obsahuje informace o dění ve škole.

Kontakty na
vedení ZŠ a MŠ Štefcova

ředitel: Mgr. Eduard Hlávka 495 263 566 hlavka@stefcova.cz

zástupce pro II. stupeň: Mgr. Věra Krčková 725 048 947 krckova@stefcova.cz

zástupce pro I. stupeň: Mgr. Marie Hutlová 725 048 949 hutlova@stefcova.cz

zástupce pro MŠ: Mgr. Taťána
Metelková Ph.D. 725 781 552 ms@stefcova.cz

vedoucí ŠD:
Jana Kolmanová

606 776 980
(Herna 1. a 2.)
724 263 074
(ŠD ve škole 3. -7.)

sd@stefcova.cz

hospodářka: Mirka Rohlíková 606 777 038 nebo
606 777 056 zs@stefcova.cz

jídelna: Hana Mičková 606 776 996 sj@stefcova.cz
výchovný poradce: Mgr. Anna Moserová 606 777 062 moserova@stefcova.cz
email na ostatní učitele ZŠ: prijmeni@stefcova.cz

Prázdniny
Velikonoční prázdniny: 24. a 25. března 2016 (čt, pá)
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Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek
17. března 2016 - informace (17 – 18 h)
28. dubna 2016 - informace (17 – 18 h)
16. června 2016 - třídní schůzky (17 - 18 h)
Sběr papíru – kontejner bývá přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru
bez provázků a igelitových tašek. Termíny sběru: vždy ve středu!
30. 3. 2016 27. 4. 2016 25. 5. 2016 22. 6. 2016

Zápis do prvních tříd
V lednu proběhl zápis do prvních tříd. Celkem se zápisu zúčastnilo 112 nových žáčků,
nastoupit by jich do čtyř prvních tříd mělo 97. Těšíme se na všechny naše budoucí prvňáčky.

Broučci
Setkání Broučků ve školním roce 2015/2016 probíhají tradičně opět ve středu od 16:00 –
17:30 h. V prvním pololetí se Broučci věnovali příchodu podzimu i zimy, zvířátkům a lesním
plodům, uspávání broučků před zimním spánkem i podzimním a zimním svátkům. Pekli
jablečný závin, seznámili se s adventem i zubní lékařkou, přišel k nim na návštěvu Mikuláš s
čertem i Tři králové. Všichni Broučci jsou ze svých setkání nadšeni a vždy se moc těší na
příště. Podrobný plán na 2. pololetí je na webu školy v sekci Klub předškoláků - Broučci.

Broučci Broučci
Krok za krokem prvním rokem
Cílem těchto ukázkových hodin v první třídě je ukázat rodičům současných, ale i budoucích
prvňáčků, jak probíhá výuka ve škole od samého počátku. Tyto hodiny probíhají vždy jednou
za měsíc ve čtvrtek ve třídě 1. A od 15:00 do 15:45.
Nejbližší termíny ukázkových hodin – 10.3., 7.4.

Sběr kaštanů a žaludů
Na podzim již tradičně proběhl velmi oblíbený sběr kaštanů a žaludů. V letošním roce naše
děti nasbíraly téměř 7000 kg kaštanů a žaludů, nejúspěšnější byly třídy 2. A (874 kg) a 3. A
(830 kg). Mezi jednotlivci byli nejlepší Johanka Dobiášová z 2. A (286 kg) a Štěpán Palán ze
3. A (249 kg).

Akce, které proběhly na podzim a v zimě školního roku 2015/16
1) Hurá do školy - Na podzim navštívily děti z několika tříd výstavu vMuzeu s interaktivním

programem “Hurá do školy”. Zjistily, jak se psalo na břidlicovou tabulku, kdy a proč
učitelé používali rákosku, jakou abecedu a slabikář měl ve škole náš pradědeček, s
jakou aktovkou chodili do školy v minulosti prvňáčci. Zaujaly je dřevěné lavice se
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sklápěcími sedátky a stolečky s otvory na kalamáře, ve kterých prý kdysi kluci máčeli
děvčatům copy do inkoustu.

Hurá do školy Všestary
2) Orientační běh - První letošní závod ligy škol v orientačním běhu proběhl u ZŠ SNP v

Háječku. Těsně za stupni vítězů skončili Radim Poláček (4.) a Matěj Zámečník (6.).
Na medaile dosáhli : Tomáš Dohnálek(2.) a Martina Kopecká (2.). Druhý letošní
závod ligy škol proběhl u ZŠ Štefánikova. Těsně za stupni vítězů skončili Adéla
Weberová (4.), Bětka Neumannová (4.) a Radim Poláček (6.). Tomáš Dohnálek a
Míša Metelková svou kategorii vyhráli. V průběžném pořadí škol po 2. závodě jsme
zatím na 6. místě. Příští závod se uskuteční v dubnu 2016.

3) Bitva na Chlumu - V září se žáci 9. tříd vypravili na dějepisnou exkurzi. Vlakem se vydali
do Všestar, odtud svižným pochodem vyrazili k Památníku bitvy 1866 na Chlumu. V muzeu
se seznámili s průběhem rozhodující bitvy prusko-rakouské války. Zhlédli filmové ukázky,
vyzkoušeli si nabíjení rakouské „předovky“, prohlédli si pruské i rakouské vojenské
uniformy.

Chlum Polička
4) Exkurze do Poličky - V říjnu vyrazili žáci 8. tříd na hudebně – dějepisnou exkurzi do
Poličky Po stopách Bohuslava Martinů. Viděli rodnou světnici známého hudebního skladatele
umístěnou ve věži kostela, kam vystoupali po 192 schodech. Prohlédli si zachovalé
středověké hradby a na závěr ještě zajeli na blízký hrad Svojanov.
5) Všestary - exkurze - V předposledním říjnovém týdnu absolvovali žáci obou šestých tříd
exkurzi do zrenovovaného Archeoparku ve Všestarech. Děti se seznámily se stavbou
slovanských stavení, výrobou prvních kovových nástrojů, vypalováním keramických nádob,
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navštívily pravěkou jeskyni s malbami na stěnách. Vyzkoušely si broušení kamenů, primitivní
sekyrou sekaly kmen stromu nebo drtily obilná zrna.
6) Ovoce do škol. Za krásného podzimního počasí se s podporou projektu "Ovoce do škol"
třídy 3.A a 5.C vydaly do VŠÚO v Holovousech. Čeští i slovenští inženýři nám ve sklenících
ukázali pěstování ovocných stromů z pecky, vysvětlili nám, co je šlechtění, zavedli nás do
laboratoří i skladu. A protože není nad čerstvě vlastnoručně utržené jablko, ochutnávali jsme
přímo v sadu.

Holovousy Chemické pokusy
7) Scénické čtení - Žáci z 5.C se v rámci hodin českého jazyka rozhodli zúčastnit se soutěže
Čtenář na jevišti, kterou pořádá server Rosteme s knihou.cz. Zpracovali s panem učitelem
Křížem jednu kapitolu z knihy Jak se zbavit mstivý Soni, kterou čtou v rámci hodin literatury,
a formou scénického čtení ji nahráli. Bohužel se do pětičlenného finále nedostali.
8) Mladý chemik - V 1. kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika si nejlépe
poradila Lucka Novotná (9. A), Aneta Borovcová (9. A) a Natálka Pokorná (9. B). Děvčata
postupují do 2. kola soutěže, které se bude konat na SPŠCH v Pardubicích.
9) Olympiáda z češtiny - V úterý 8. prosince proběhlo školní kolo olympiády z českého
jazyka. Nejlépe se umístili a do okresního kola postoupili Eliška Krejcarová (8.A) a Marek
Hoza (9.B).
10) Chemická exkurze - V rámci práce na projektu soutěže Hledáme nejlepšího mladého
chemika se žáci 9. A podívali do firmy Transform a. s. Lázně Bohdaneč. Firma se zabývá
zpracováním – recyklací plastových odpadů z komunálních i průmyslových zdrojů.
11) Školní kolo Olympiády v AJ
Kategorie 8.-9. tříd - 1. místo - Aneta Borovcová (9. A)
Kategorie 6.-7. tříd - 1. místo - Tereza Hochmannová (7. A)
12) Basic lingua - Naše škola se v loňském roce před Vánoci opět zúčastnila soutěže v
anglickém jazyce Basic Lingua, kterou tradičně pořádá První soukromé jazykové gymnázium
v Hradci Králové. V obou soutěžních kategoriích (6.-7.třída a 8.-9.třída) jsme tentokrát
zvítězili a navázali tak na předešlé úspěšné ročníky, kdy jsme také pravidelně byli na stupních
vítězů. Letos se o úspěch zasloužili Adam Bouldjedien (7.A) a Marek Hoza (9.B). Náš úspěch
ještě potvrdila Aneta Borovcová, která skončila v kategorii 8.-9. tříd na 8. místě.
13) Matematická olympiáda - V lednu 2016 se vybraní žáci pátých tříd zúčastnili okresního
kola Matematické olympiády na ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové. Žákyně 5.A
Michaela Metelková obsadila 1.-2. místo.
14) Dějepisná olympiáda - V lednu se na ZŠ a MŠ Pohádka v Mandysově ulici konalo
okresní kolo Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Po stopách Lucemburků aneb
Za císařskou korunou“. Našimi zástupci byli Kateřina Netíková a Eliška Krejcarová z VIII.
A a Martina Andrejsová a Martin Petrovický z IX. B. Kateřina Netíková se umístila
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na 6. místě a postupuje do krajského kola, které se koná 21. března 2016.
15) Biologická olympiáda - Každoročně se naši vybraní žáci 2. stupně účastní Biologické
olympiády. V únoru proběhlo její školní kolo, tentokrát s tématem Život ve tmě. Děti musely
zpracovat test, poznat 30 rostlin, hub a živočichů a zpracovat laboratorní úkol. V kategorii 6. -
7. ročníků si nejlépe vedla Klára Zaoralová a v kategorii 8. - 9. ročníků Jan Čihák, kteří
postupují do okresního kola.
16) Anglie - V říjnu vyrazilo 30 vybraných žáků na výukový pobyt do Anglie. První
odpoledne obdivovali krásu Londýna z London Eye. Přes počáteční rozpaky ze střetu se
svéráznou britskou kulturou se děti druhý den nadšeně vrhly do výuky. Odlišný styl
vyučování i přístup rodilých mluvčích děti nadchnul. V dalších dnech si Londýn opravdu
všichni užili, památky i nakupování, navštívili i Newland Park, Chalfont St.Giles.

Návštěva Londýna Anglie

Plánované akce - školní rok 2015/16 - jaro a léto
1) Exkurze 2. stupně - dějepis - Josefov - pevnost, muzeum

- Muzeum východních Čech - interaktivní programy
- přírodopis – Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova
- čeština - Ostroměř (E.Štorch)

2) Česko - polský projekt - Naše škola pokračuje v Česko-polském projektu započatém ve
školním roce 2014/2015. V říjnu se na naší škole sešli všechny školy zapojené do projektu.
Na přelomu dubna a května vyrazí výběr našich žáků do naší partnerské školy veWalbzrychu.
Tam změří svoje síly v plaveckém závodě a Kin-ballu.
První setkání navazující na projekt Sportování bez hranic proběhlo v říjnu 2015 na naší škole,
kde se sešly všechny české i polské školy do projektu zapojené (CZ – Štefcova, Nový Hradec
Králové, J. Gočára, POL – PG 1, PG 9 a PG 11). Děti se utkaly ve sportovních turnajích ve
florbale a Kin-ballu.

Vánoční výstava Kin-ball
3) Sportovní akce - lyžařský kurz 7. tříd - 28. 2. - 4. 3. 2016 Pec pod Sněžkou

- volitelný běžkařský kurz - březen 2016
4) Soutěže - čeština - literární soutěž Město jako literární kulisa (Rosteme s
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knihou)
- recitační soutěže

- přírodopis - Poznávání rostlin a živočichů - jaro
- YPEF - vybraní žáci 2. st.

5) Akce 1. stupně - jaro a léto 2016
- divadlo DRAK - Čert a Bára - březen - 2. třídy
- návštěva Knihovny města Hradec Králové
- Den Země - duben - vybrané třídy
-škola v přírodě - hotel Bára Benecko - 23.5. - 27.5.2016 (1.D, 2.B, 2.D, Jandová,

Líbalová, Červená)
- květen - 2.D - knihovna Malšovice
- Škola v přírodě: 6.6.2016 - 10.6.2016 Jánské lázně (penzion Marianum), třída 3. D
- Škola v přírodě- České Petrovice 29.2. - 4.3. třídy 1. B a 1. C
- 1.B - knihovna Malšovice - 14.4.
- 2.B - knihovna Malšovice - 25.4.
- duben - květen - okrsková, okresní i krajské kolo fotbalového turnaje
McDonald´Cup
- květen - florbalový turnaj 4. -.5. tříd
- jarní turistický kurz - 16.5. do 20.5. Janské Lázně, 4.A a 4.C
- 5.A - škola v přírodě - Rekreační dům U Peštů - 24.4. - 29.4. 2016

- jednodenní lyžařský výcvik ( dle počasí )
- školní výlet - IQLANDIA LIBEREC
- sportovní soustředění v rámci výuky v místě HK

6) Akademie - ve středu 29. června 2016 proběhne již osmý ročník tradiční školní
akademie ZŠ a MŠ Štefcova, na které se představují naši žáci se svými tanečními,
pěveckými a dalšími vystoupeními a žáci 9. tříd se loučí se studiem na základní škole.

Vzkaz ze školní jídelny
Naše práce ve školní kuchyni je rozmanitá, vaříme 1100 obědů. Vaříme nejen pro žáky
základní školy a děti z mateřské školy, ale také pro cizí strávníky. Od září zařazujeme nová
jídla, zdravé potraviny a k našemu potěšení to mělo kladný ohlas. Díky tomu v tom budeme
rádi pokračovat. A také bychom chtěli poděkovat všem učitelům a nejen jim,ale i těm super
dětem, které nám všem během výdeje pomáhají .

Školní družina
ŠD v prostorách samostatné budovy vedle MŠ:

herna č. 1 Jana Kolmanová (vedoucí vychovatelka)
herna č. 2 Milada Marešová

V prostorách ZŠ:
herna č. 3 Romana Růžičková č. 4 Mgr. Martina Suchanová

č. 5 Mgr. Monika Schmiedová č. 6 Jarmila Šedivá Dis.
č. 7 Tereza Sedlářová č. 8 Kateřina Růžičková

Akce školní družiny ve druhém pololetí školního roku.
únor Karneval, Interaktivní program : Jak se dělá herectví
březen Kino, 21.3.Velikonoční tvoření rodičů s dětmi
duben 22.4. interaktivní program s astrologem ke Dni Země, 4.-8.4. foto ke Dni matek
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květen představení loutkového kroužku
červen MDD - divadlo Emillion, turnaj ve vybíjené

Příměstský tábor pro děti 1. - 4. tříd probíhá v budově školy ve třídách, kde jsou pro účely
tábora přizpůsobeny herny. Pro děti je připraven zajímavý a pestrý program. Výlety do okolí,
exkurze, interaktivní programy, vycházky do přírody. Provoz tábora od 6. 30 h
do 16. 30 h. Cena 50,- Kč dítě/ den pobytový poplatek + 21,- Kč dítě / den oběd.
Termíny tábora:
ČERVENEC: 4. 7. – 8. 7. (jen 3 dny, 5. a 6. 7. svátek) 11. 7. – 15. 7. 18. 7. – 22. 7.
SRPEN: 8. 8. – 12. 8. 15. 8. – 19. 8.
Přihlášení na tábor je možné pouze elektronicky od 1. 4. 2016. Více informací najdete na
webových stránkách školy.

Okénko do mateřské školy – jaro 2016
Mateřskou školu, zahrnující budovu v ulici Štefcova a budovu v ulici Mrštíkova,

navštěvuje 160 dětí ve věku 3 – 6,5 let umístěných v 6 třídách.
Na podzim a v zimě si děti užily mnoho akcí tradičních a netradičních, např.

Bramboriádu, Drakiádu, Zahradu plnou strašidel, hledání pokladu na Hradišti, cestu za
Pařezovou chaloupkou, oslavu sv. Martina, adventní výlety do ZOO ve Dvoře Králové,
Mikulášskou plavbu lodí v Poděbradech, Čertovský rej, vánoční dílny, zpívání u vánočního
stromečku, Ježíškovskou nadílku, Tříkrálový den, řadu divadelních představení, návštěvu
kina, muzea, knihovny a Galerie moderního umění. Předškoláci bojovali o pohár na
Čertovských hrátkách mateřských škol.
Děti s rodiči se zapojili do sběru kaštanů a žaludů, pravidelně sbírají papír, pomerančovou a
citronovou kůru a plastová víčka „pro Rebeku“.

Od ledna do března děti jezdí pravidelně na výuku bruslení na zimní stadion do
Třebechovic a na konci ledna se více než 60 dětí odvážně postavilo na lyže v rámci
pětidenního lyžařského kurzu v Olešnici v Orlických horách.

Z nadstandardních zájmových činností probíhá pravidelně Ekologický a pěstitelský
kroužek, Lerngymnastika, Keramické tvoření, Malí šikulové, Atletické hrátky, Plavecká
výuka, Veselé pískání na zobcové flétny, Angličtina hrou a Logopedická prevence.
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I na jaro plánujeme spoustu akcí: probouzení skřítka Jarníčka, Den Země,
Srdíčkový

den, Indiánské odpoledne, Den dětí, divadelní představení, výuku na dopravním hřišti, výlety,
cestu do školy nanečisto, pasování budoucích školáků, tradiční sportovní soutěže předškoláků
- Plavecké štafety mateřských škol a Atletické hrátky a další překvapení.

V pátek 4. března proběhne Den otevřených dveří (9.30 – 11.30, 14.30 – 16.00)
určený zejména dětem a rodičům, kteří mají zájem o naši MŠ v příštím školním roce.

Zápis do mateřské školy proběhne v pátek 22. dubna a v sobotu 23. dubna.

mailto:zs@stefcova.cz

