
Slunečnice se proměnila
v zámek princezny Růženky

Hradec Králové – Měsíc únor
je v mateřské škole Slunečni-
ce tradičně spojen s pohád-
kovým karnevalem.

Mateřská škola Slunečnice
je součástí školského zařízení
Mateřská škola, Speciální zá-
kladní škola a Praktická škola
Hradec Králové. Je určena dě-
tem, které mají speciální
vzdělávací potřeby různého
typu a stupně, včetně kombi-
novaných vad.

Letos se učitelé nechali in-
spirovat klasickou pohádkou
O Šípkové Růžence. Ve čtvr-
tek 21. 2. se celá školka pro-
měnila v zámek princezny Rů-
ženky. Děti a učitelé se díky
pohádkovým kostýmům pro-
měnili v dvorní dámy, prin-
ce, krále, královny, Růženky,
sudičky a další postavy.

Společně si příběh o prin-
cezně Růžence zahráli. Děti
byly vtaženy do děje, měly
možnost aktivně zasahovat do
příběhu.

V závěru karnevalu na
všechny čekal zámecký bál
s hostinou, kterou bylo ukon-
čeno příjemné pohádkové do-
poledne.

Pohádkový karneval v MŠ
proběhl v rámci projektového
dne, který se uskutečnil za fi-
nanční podpory odboru škol-
ství a volnočasových aktivit
dětí a mládeže města Hradce
Králové.

Zájemcům se dveře mateř-
ské školy Slunečnice otevřou
13. března. Více informací na-
jdete na adrese: www.ms-
slunecnice.e-stranky.cz.

Renáta Bašová

Vaše témata

Strana U nás doma vzniká
díky vám, našim čtenářům.
Píšete nám o věcech, které
vám udělaly radost, sle-
dujete, co se u vás děje,
posíláte nám perličky ze
života i pozvání na výlet.
Fotoaparátem zachycuje-
te zajímavosti i dění kolem
vás. Svěřujete nám své
úvahy, básně, zamyšlení,
názory. Pokud jste viděli
nebo zažili něco zajímavé-
ho, poučného, veselého,
neobvyklého, nenechávejte si to pro sebe a dejte nám
vědět. Fotíte? Pak neváhejte a podělte se o své foto
„úlovky“.

U nás doma

Rádi byste přispěli do rubriky U nás doma a hledáte in-
spiraci? Využít můžete i některá z těchto předem da-
ných témat:
1. Co nového ve školách
Připravujete v mateřské, základní či střední škole něja-
kou akci, kterou se chcete pochlubit? Chystáte výstavu,
budete mít den otevřených dveří? Neváhejte, pošlete
text i fotografii. Ozvěte se!
2. Pasti na řidiče
Jaký je váš názor na dopravu v místě, kde bydlíte? Se-
tkali jste se bezohledností za volantem? Narazili jste na
nečekané potíže při cestách po regionu a chcete varovat
ostatní?
3. Můj miláček
Pošlete snímky či vtipné zážitky s vašimi domácími
mazlíčky! Pochlubte se, proč je právě ten váš nej!
Pište na adresu: drahomira.povazanova@denik.cz

Nejlepší automechanici se
těší na republikové finále
Hradec králové – Semifinále
republikové soutěže odbor-
ných dovedností oboru auto-
mechanik v rámci Králové-
hradeckého kraje se konalo
20.února ve školním autoser-
visu SOŠ a SOU Vocelova Hra-
dec Králové. Soutěžilo osm
nejlepších automechaniků ze
čtyř škol Královéhradeckého
kraje. Žáci absolvovali ná-
ročný test a následně deset
úloh poznávacích a deset ná-
ročných praktických úloh ja-
ko např. odstranění závady
elektro, měření opotřebení
motoru, nastavení rotačního
čerpadla nebo čtení chybo-
vých hlášení.

Tyto náročné úkoly museli
soutěžící zvládnout ve sta-
noveném čase. Takto vý-
znamná a náročná krajská
soutěž se konala také díky
podpoře místních a regionál-
ních firem z autobranže, je-
jichž zástupci přímo ve víru
děje soutěže bedlivě sledovali
výsledky žáků.

Dva nejlepší budou repre-
zentovat Královéhradecký
kraj na finále ČR 11. až 13.
března v prostorách společ-
nosti Škoda Auto Mladá Bo-
leslav.

Věříme, že postupující žáci
se poctivě připraví na finále
soutěže, která je mimo jiné za-
řazena do ocenění Českých
ručiček a rozvojového pro-
gramu MŠMT ČR Excelence
středních škol.-

Postupujícím žákům přeje-
me, aby důstojně reprezento-
vali kraj na republikovém fi-
nále soutěže a držíme jim pal-
ce. Za organizační tým kraje:

Vladislav Košťál,
ředitel SOŠ a SOU Vocelova

Hradec Králové

Výsledky soutěže
1. místo: Vojtěch Mádr ze SOŠ
a SOU Vocelova, Hradec Králové
2. místo: Lubor Kraus z SŠTŘ
Nový Bydžov
3. místo: Tomáš Palivec ze SOŠ a
SOU Vocelova, Hradec Králové BUDOUCÍ AUTOMECHANICI museli prokázat znalosti nejen z teorie,

ale také praxe. Foto: 2x archiv školy


