
1 
 

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 

Ze školy a o škole - informace pro rodinu 

www.zs-logopedicka.cz 

číslo 1 / ročník II        Listopad 2018 

 

 

 

 

 

 

Milí žáci, 

 je to již více než dva měsíce, kdy jste plní energie a prázdninových zážitků opět zasedli 
do školních lavic. Školní rok jste zahájili sportem a pomalu si během září začali zvykat na 
školní povinnosti. 

 Školním rokem 2018–2019 Vás bude opět provázet náš školní vzdělávací program. 
Můžete se tedy těšit na spoustu zajímavých akcí,  výletů, projektových dnů a také na  učitele, 
kteří se Vám Vaši cestu za poznáním budou snažit co nejvíce ulehčit. 

 Nejvíce však bude záležet na Vás samotných, zda  si z „koláče vědění“ jen ukousnete, 
nebo zda ho sníte celý. 

 Stejně tak jako v minulém školním roce, bude i v tom letošním vycházet školní 
časopis, který Vám poskytne informace nejen o dění ve škole, ale také zajímavosti o 
významných osobnostech. 

 Přeji Vám i Vašim učitelům úspěšný a pohodový školní rok! 

  

Mgr. Ivana Přívratská 
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Zahájení školního roku  

Po dlouhých letních prázdninách nastal čas, abychom 3. září opět usedli do školních lavic, ale pro 

někoho to znamenalo mnohem víc. Do školy se pravděpodobně nejvíce těšili naši prvňáčci, kteří byli 

slavnostně přivítáni do jejich nové etapy života. Jako vzpomínku na tento slavnostní den obdrželi 

krásné šerpy od třídních učitelek. 

 

Sportovní den 

Dne 6. září, hned po krátkém zahájení 

školního roku, nás čekalo krásné počasí a 

mnoho sportovních aktivit. Byly rozděleny 

do několika stanovišť, která byla zaměřena 

převážně na rozvoj hrubé motoriky. Žáci si za splnění úkolů mohli odnést malou odměnu a především 

krásný zážitek se svými kamarády. 

 

Logopedický týden 

Se zahájením školní roku nesmíme opomenout logopedický týden, během kterého si žáci zábavnou 

formou rozhýbali své jazýčky.  

Třídní učitelé si na tento týden připravili pro své žáky pestré a zábavné úkoly a zároveň je seznámili 

s činnostmi, které se mohou i nadále promítat v průběhu školního roku. Tento týden byly intenzivně 

procvičovány schopnosti a dovednosti žáků k rozvoji logopedických dovedností. Učitelé i naše 

logopedky se tak seznámili s novými žáky i s tím, co je během školního roku potřeba u daných dětí 

v mluvené řeči zlepšit. 

 

Návštěvy knihovny Pohádka 

Tak jako každý školní rok jsme i letos zavítali do 

naší oblíbené knihovny Pohádka. Děti tuto 
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knihovnu mají rády. Vždy se něco nového dozvědí, prohlédnou si knížky, komiksy, časopisy, zeptají se 

na vše, co je zajímá. Jsou plny dojmů, zážitků a někdy si odnesou i vypůjčenou knížku domů. 

Den zvířat 

V rámci každoroční akce na 

SOŠ veterinární v Hradci 

Králové se naše škola 

zúčastnila „Dne zvířat“. 

Zdejší studenti si pro nás 

připravili prohlídku, kde 

jsme se nejenom dozvěděli 

mnoho zajímavých 

informací o chovu zvířátek, ale také jsme si je mohli prohlédnout, případně pohladit nebo se s nimi 

pomazlit. Nechyběla ani ukázka výcviku psů nebo výstava nejrůznějších domácích mazlíčků.  Prohlédli 

jsme si velkého brouka, hada, činčilu i malého ježka. 

Návštěvy divadla Drak 

Představení divadla Drak patří k oblíbeným akcím školy.  Program je velice pestrý. Část dopoledne si 

děti mohou užít v krásném divadelním prostředí a vždy si odnášejí nevšední zážitky. Mezi navštívená 

vystoupení patří Faust, Mimoň, O princezně na hrášku nebo pohádka O pejskovi a kočičce. 

 

 

 

 

 

 

Zahájení zájmových kroužků  

Zájmové kroužky, tak jako každý rok, patří mezi oblibu našich dětí. Jsou nadšené, že se po skončení 

výuky mohou věnovat aktivitám, které je baví.  
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Kroužky jsou na naší škole velice pestré. Jsou zaměřeny na celkový rozvoj našich žáků (např. rozvoj 

jemné a hrubé motoriky, představivosti, čtenářské gramotnosti a nechybí ani dechová a relaxační 

cvičení). Nesmíme opomenout ani rozvoj praktických dovedností dětí při přípravě různých pokrmů, 

které se učí v kroužku vaření. Kroužky probíhají po celý školní rok, a to od října do června. 

 

Oslavy 100. narozenin našeho státu  

Každoročně si připomínáme významné 

výročí založení našeho státu. Tuto 

událost si připomínáme vždy 28. října. 

Letos bylo výročí o to významnější, že 

jsme slavili 100. narozeniny. 

Dne 18. října jsme uspořádali velkolepou oslavu v podobě průvodu s koňským spřežením v dobových 

kostýmech, dobrého občerstvení v prvorepublikové kavárně, zajímavých her z dřívějších let až po 

velkou výstavu v prostorách naší školy. Nechyběla ani živá kapela. Počasí nám také přálo a odpoledne 

jsme si všichni užili. Děkujeme všem, kteří nás podpořili a navštívili. 
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Světýlkový týden 

Světýlkový týden je akcí, kdy děti oslavují 

Halloween i památku zesnulých (tzv. 

dušičky). Tento týden prožíváme s dětmi 

v dobré náladě, zdobíme si školní prostředí 

a nesmí chybět ani tradice dlabání dýní a 

zapalování svíček. 

 

 

 

 

 

Nový školní rok jsme na druhém stupni zahájili korunovací žáků 

deváté třídy na „mazáky školy“ a předali symbolický klíč našim 

druháčkům. K slavnostní atmosféře přispělo i kulturní vystoupením 

nejmenších dětí. 

 

Protože moc dobře víme, že spousta našich dětí 

tráví volný čas hraním počítačových her a mobil 

je jejich nejlepším kamarádem, uspořádali jsme 

pro žáky druhého stupně sportovní den. Ten se 

nesl v duchu běhu, přetahování lanem, hodu na 

cíl a míčových her. Žáci museli i přemýšlet při 

plnění úkolů a procvičit si paměť při 

zapamatování si citátů a řešení kvízu při zvládání orientačního běhu. 

Následující den jsme se pěšky vydali do centra Hradce 

Králové, kde u Labe probíhala akce Bezpečné nábřeží. Při ní 

se mohli žáci zúčastnit mnoha zajímavých aktivit ve 

spolupráci s policií, hasiči a záchranáři. Splnili tím současně i 

témata ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a plni 
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nových poznatků se vrátili do školy. Bezpečný pohyb ulicemi města byl také tématem další akce 

v kině Bio Centrál.  

Stejně jako před rokem proběhl v polovině září 

logopedický týden. Během těchto pěti dní žáci 

trénovali správnou výslovnost, naučili se 

básničky a hráli různé hry a soutěže na rozvoj 

jemné i hrubé motoriky. Oprášili jsme i hry 

z minulých dob, abychom žákům ukázali, že se 

lze bavit i jiným způsobem než pasivně u 

počítačů a mobilů. Skákání gumy, krvavé 

koleno, čára či školka přes švihadlo slavily úspěch. 

Proteže 4. října slavíme Mezinárodní den zvířat, rádi jsme využili možnost navštívit Střední odbornou 

školu veterinární v Hradci Králové. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Osmé a deváté 

ročníky absolvovaly komentovanou prohlídku školy spojenou s informacemi o studiu, oborech a 

možnostech uplatnění absolventů na trhu práce. Malí i velcí byli nadšeni množstvím rozličných zvířat, 

která si v budově školy a přilehlých prostorách mohli prohlédnout. 

Největší událostí uplynulého období byly bezesporu oslavy stého výročí státu. Nechyběl 

prvorepublikový průvod, jízda koňským spřežením a dobová hudba. K atmosféře přispěli i 

uniformovaní legionáři, kteří žákům předvedli zbraně. Sportovní aktivity a vystoupení žáků čerpaly 

inspiraci z minulého století a měly velký úspěch stejně 

jako kavárna s občerstvením a obsluhou v dobových 

kostýmech. Také žáci a učitelé oblékli elegantní 

oblečení připomínající první republiku. K slavnostní 

náladě přispělo i počasí, které nám přálo. Celý den byl 

překrásně zalitý sluncem. Na památku byly před 

školou vysazeny dvě lípy. 



7 
 

  

 

 

Ve školním roce 2018–2019 navštěvuje naši školní družinu 62 žáků z 1. až 4. ročníku. Pět oddělení 

vedou vychovatelé Mgr. Blanka Zemánková, Radka Černohousová, Kristýna Krejčí, Kristýna Vejvodová 

a Lukáš Munzar.  

Školní družina začala školní rok již 

tradičně letními výlety. Dva srpnové 

týdny děti cestovaly po místech blízkých 

i vzdálených. Navštílily třeba IQ Landii 

v Liberci, řádily v parku Mirákulum, 

hrály si na vojáky v pevnosti v Josefově 

nebo s kamarády odpočívaly v lesích u Slatiňan.   

Ani  v září a říjnu jsme v družině nezaháleli. Sportovali jsme na hřištích, rytířském hradišti i 

atletickém stadionu, stopovali jsme poklad, upekli si jablečné záviny, bloudili v kukuřičném poli, 

plavili se po Labi na parníčku, navštílili hradecké hasiče, společně s rodiči dladali dýně, hráli 

halloweenské hry, odpočívali v kině a nebo v knihovně Pohádka. V rámci týdne mobility jsme si 

prohlédli nový elektrobus a vyfotili nás při tom do novin Radnice.  

Školní družina se také výrazně podílí na výzdobě školy, nyní přináší na chodby krásy podzimu. Zapojila 

se s elánem do příprav slavnosti ke 

stým narozeninám státu. Děti vysadily 

výroční lipky, vyrobily model 

obrněného legionářského vlaku Orlík 

a nacvičily divadelní představení „Jak 

pejsek a kočičkou slavili 28. říjen“ 

podle pohádky Josefa Čapka. Zkrátka 

nenudíme se a v dalších měsících nás 

toho čeká ještě více.  

O projektu „Putujeme se Čtyřlístkem“ 

Magistrát města Hradec Králové v letošním roce finančně podpořil naše snažení o kvalitní 

volnočasové aktivity pro děti. V rámci proběhly tři akce a čeká nás ještě jedna. Dotaci magistrátu 
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15.800,- Kč vkládáme do vstupného a dopravného. Letos šlo o dva týdny letní školní družiny, během 

nichž děti vyjely osmkrát mimo Hradec Králové. O podzimních prázdninách se konal 

nezapomenutelný výlet - Bozkovské jeskyně děti nadchly. Muzeum hry v Jičíně nás přivítalo ukázkou 

školy z roku 1918, a to i s oslí lavicí, rákoskou a perem v kalamáři. Poslední akcí projektu bude 

návštěva nedělního představení divadla Minor v Praze. 

 

  

 

Ani webové stránky školy www.zs-logopedicka.cz nezůstávají pozadu. Stránky pravidelně 

aktualizujeme. Najdete zde veškerý komfort spojený se školním životem – důležité termíny, 

fotogalerii, pozvánky, důležitá upozornění i třídní stránky každého ročníku „šité na míru“ pro třídního 

učitele a jeho děti. Nově jsme doplnili do hlavního menu dvě záložky – Školní zpravodaj (v sekci O 

škole) a Rada rodičů (v sekci Rodiče). Ve Školním zpravodaji naleznete veškerá vydání školního 

časopisu. Stanovy a zápisy rady rodičů při ZŠ logopedické naleznete právě v záložce Rada rodičů.  

 

Na webových stránkách naší školy naleznete mj. odkaz na elektronickou žákovskou knížku „Bakaláři“ 

Vašich dětí - https://bakalari.neslhk.com/next/login.aspx. 
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Naše škola coby součást celorepublikového projektu „Učíme se podnikavosti“, který má dětem 

prvního i druhého stupně ZŠ představit přínosy profesního života, výběru povolání a rozvíjet finanční 

gramotnost a etickou výchovu, vytvořila Centrum kolegiální podpory pro Královéhradecký kraj. 

S partnerskými školami (ZŠ Pilníkov, ZŠ Smidary, ZŠ Chlumec nad Cidlinou) a zastřešující organizací 

Schola Empirica sdílíme zkušenosti na krajské, republikové i mezinárodní úrovni. Aby děti poznaly 

rozdíly mezi podnikavostí a podnikáním, připravujeme pro ně tematické akce (burza středních škol, 

spolupráce s Technologickým centrem Hradec Králové, projekt Příběh mojí rodiny, vánoční jarmark, 

reportáž pro Český rozhlas Hradec Králové). Letos s žáky zakládáme fiktivní firmy, zkoušíme obstát na 

trhu práce a zapojujeme se do soutěže Náš podnik. K vytvoření kvalitního „business plánu“ nám 

slouží mj. pracovní listy a medailonky úspěšných a podnikavých osobností z celého Česka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci tohoto projektu učitel naší školy Mgr. Simon Schwab absolvoval v říjnu zahraniční stáž ve 

Velké Británii – v Londýně. Hostitelskou školou byla South Bank Engineering UTC. S dalšími účastníky 

tak mohl porovnávat podmínky realizace podnikavosti v českých a britských školách. Silnými 

stránkami partnerské britské školy je spolupráce se 

zaměstnavateli technických oborů a sociálně zaměřené 

projekty (např. návrhy na nové vozíčky pro nemocnice). Ve 

škole Norbury Manor Business and Enterprise College jsme 

absolvovali podnikavý den s workshopovými stanovišti 
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(reklama, tvorba loga, sloganů, propojení chemie s kriminalistickými metodami). Na základní škole 

Granton Primary School nás nadchla příležitost setkat se s žáky z různých částí světa (dohromady se 

zde hovořilo 52 jazyky). Učitelé motivují žáky k podnikavosti školním pololetním příspěvkem 20 liber 

pro každou třídu a žáci mají tento vklad zvýšit libovolnými aktivitami; a tak děti například umývaly 

auta učitelům nebo prodávaly upečené sladkosti. Přínosná je i zkušenost návštěvy rodičů ve škole, 

kde prezentují žákům svoji profesi (u nás ve škole tato akce proběhne během projektu Příběh mojí 

rodiny na konci listopadu). Stejně jako naši žáci, tak i britské děti často kreslí své vysněné povolání a 

připisují výši mzdy, kterou podle jejich názoru vydělají. V závěru je nutné uvést rozdíl mezi 

podnikavostí a podnikáním. Podnikavost, ke které vedeme naše děti, není pouhým vyděláváním 

peněz, nýbrž nasloucháním, prezentací na veřejnosti, řešením problémů, kreativitou, veselou 

náladou, dotahováním věcí do konce, vedením lidí a týmovou prací. Nezbytnou součástí stáže byla 

možnost nahlédnout do tajů britské historie zhlédnutím světových památek (Buckinghamský palác, 

britský parlament, britské národní muzeum, Tower of London, Tower Bridge, National Gallery, 

Victoria Station, westminsterské opatství nebo sídlo premiérky na Downing Street 10).  

 

 

      


