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Milí žáci, 

 nedávno jste obdrželi z rukou třídních učitelů hodnocení za svoji pololetní práci ve 

škole a školní rok 2018/2019 se nám překlenul do své druhé poloviny.  

Téměř pět měsíců jste se snažili posunout své znalosti zase o trochu výše. Někomu se dařilo 

lépe, někomu hůře. Je však teprve pololetí a máte dalšího půl roku na to, abyste mohli 

vylepšit to, co se tak úplně nezdařilo v prvním pololetí. 

 Chci při této příležitosti také ocenit a poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na 

programu Vánočního radování a poctivě si připravovali své vystoupení. Udělali tak radost 

nejenom nám učitelům, ale především všem rodičům, kteří se na vystoupení přišli podívat. 

 Nově také v tomto školním roce budete nakládat s vydělanými penězi, které jste 

získali prodejem svých výrobků na vánočním jarmarku. Doufám, že tyto finanční prostředky 

vhodně využijete v rámci své třídy a budou zaslouženou odměnou za Vaši snahu, kterou jste 

vynaložili v rámci svého „podnikání“. 

Mgr. Ivana Přívratská 
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 Paní učitelka Mgr. Markéta Andresová bude, vzhledem k dlouhodobě nepříznivému 

zdravotnímu stavu, nepřítomna do konce školního roku. Zastupovat ji bude paní učitelka 

Mgr. Naděžda Ságnerová. 

 Od ledna 2019 jsme v řadách asistentů pedagoga uvítali nové posily – Mgr. Ivu 

Kopáčkovou a Barboru Borysovou. 

 Řady vychovatelů školní družiny posílily paní vychovatelky Mgr. Kateřina Kaupová a 

Kateřina Brožová. 

 Zimní akce Vánoční radování, v rámci které si naši žáci vyzkoušeli své podnikatelské 

aktivity, skončila velice úspěšně a žáci si mezi sebou rozdělili částku 4.741 Kč. 

 Došlo ke změně časů, kdy si mohou rodiče vyzvedávat své děti ze školní družiny.  

Nové termíny: 1) po obědě, 2) kdykoli mezi 15. až 17. hodinou. 

 Při vyzvedávání dítěte prosím kontaktujte svého vychovatele přes telefon u vchodu do 

školy. Případnou nefunkčnost telefonu hlaste ihned příslušnému vychovateli družiny. 

 Škola zakoupila pro hezčí prostředí a lepší pohodu našich žáků a pro zlepšení výukového 

prostředí: 20 nových lavic a židlí, 7 stylových školních nástěnek, 6 nových počítačů a šest 

nových dataprojektorů. 

Mgr. Ivana Přívratská 

Nabídka zájmových kroužků pro 2. pololetí 2018/2019 

Co se děje v naší škole? 
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Mgr. Petra Dvořáčková 

 

 Žáci z druhého stupně 

vyrazili v lednu na zimní turistický 

pobyt do Vrchlabí. Užili si tak 

příjemný a aktivní pobyt na 

horách. Součástí výpravy bylo 

poznání města a návštěvy 

zajímavých míst v okolí. Díky 

sněhové nadílce nechybělo ani dovádění ve sněhu. Učitelé proto připravili pro děti soutěže – 

stavba pevností a sněhuláků.  

 Každý den jsme 

odstartovali opravdu aktivně, a to 

ranní rozcvičkou na sněhu. Během 

pěti dnů našeho pobytu jsme 

uskutečnili řadu výletů, poznávali 

První stupeň ZŠ – doplň česká přísloví 

Druhý stupeň ZŠ – zimní turistický pobyt v Krkonoších 
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krásy Vrchlabí a zavítali do 

Krkonošského centra 

environmentálního 

vzdělávání, kde se program 

zabýval faunou a flórou 

Krkonoš. Společně strávené 

večery patřily společenským hrám, zábavným aktivitám a soutěžím. Nechyběly ani besedy o 

ochraně přírody Krkonoš či o první pomoci při úrazech, které přináší zimní období.  

 Náš zimní pobyt se opravdu vydařil. V případě zájmu určitě vyrazíme příští rok znovu.  

Mgr. Kateřina Boučková 

 

 Přes zimu naše školní zahrada spí, a tak se staráme o květiny uvnitř školy. Učili jsme 

se rozeznávat pokojové rostliny, pečovat o ně a hledat jejich jména. Nakonec jsme je kreslili 

podle vzoru.  

 Květinami se zabývala také 

třída 8. C. V rámci etické výchovy jsme 

podpořili třídní tým. Přesadili jsme si 

květiny, které nám zdobí třídu. 

Zároveň jsme vysadili nové odnože 

rýmovníků, díky kterým máme ve třídě 

příjemnou vůni i náladu. 

Bc. Kristýna Vejvodová, 4. oddělení ŠD 

Mgr. Simon Schwab 

 

obrázek nakreslil Damián Křivánek     
3. třída 

 
 

Školní družina 
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 Latinskými slovy Ex libris (Z knih) se od středověku označovalo vlastnictví knih. To 

mělo několik podob – vpisek, razítko, vlepený lístek s otiskem mědirytiny nebo dřevorytu. 

V dalších stoletích, zejména na přelomu 18. a 19. století, začaly přibývat další motivy 

(například krajiny). Postupem času začaly vznikat sbírky současných umělců a zrodilo se 

„sběratelské exlibris“. Naše škola se zapojila do 17. ročníku této mezinárodní výtvarné 

soutěže. Je určen dětem od 6 do 15 let a letošní téma je „Vraťme se do pohádky“. V soutěži 

hraje hlavní roli fantazie, protože záleží na každém soutěžícím, jak svoji výtvarnou práci 

zhotoví. Účastníci soutěže z naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Hedy Klobasové již 

odeslali své exlibris hodnotící komisi. Děkujeme za spolupráci paní učitelce Mgr. Dagmaře 

Černilovské. Pevně věříme, že se zúčastníme slavnostního vyhlášení výsledků na podzim 

2019 v Hlohovci na Slovensku. Hodně štěstí!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze školních lavic – EX LIBRIS 
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 Český jazyk není pouze o gramatice, důležitou součástí je psaní slohových prací. Žáci 

deváté třídy se zamýšleli nad tématem A co budoucnost?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žákyně Amálie Prouzová, 9. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 „A co budoucnost? Nechtěla bych mít úplně bezstarostný život, protože by to byla 

nuda. Ale už teď vím, že budu duchovně založena, protože si myslím, že to, co si strašně 

přejeme, je někdo nahoře, kdo nás vyslyší. Moc bych si přála, aby můj život vypadal jako 

kniha. Proč kniha? Přeci když máte nějakou oblíbenou knihu, tak si ji přečtete ještě 

jednou. A někdy i vícekrát. Chci prostě žít tak, abych svůj život chtěla prožít sama se 

sebou. Vybrat si barvu, která vystihuje moji budoucnost? Vybrala jsem si duhu. Proč 

duhu? Protože je tam spousta barev. (…) Ale jedno vím jistě, nebudu se nikdy nikoho 

doprošovat o lásku, abych se mu zalíbila. A vlastně toto je budoucnost. A jak to vidím já 

doopravdy? Budu zbloudilá duše, co neví, co chce, ale bude jí to dělat dobře. Ztracená ve 

svých emocích. Lidé, kteří mě nebudou chápat, co vlastně dělám. Ale mně to bude jedno. 

Vždycky si budu dělat to, co právě cítím, nechci žít podle někoho a ani se už nikdy nebudu 

interpretovat tak, aby mě měli ,za blbou blondýnu´. Chci mít kamarády, co mě budou 

chápat, co budou chápat moje pocity a nálady. A ne když budu mít špatný den, tak 

řeknou: ,Jé, ty máš zase náladu´.Chtěla bych najít přátele, kteří mě budou chápat v mých 

náladách. Nechci se před nikým přetvařovat. (…)“. 

Hry nás baví 
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 Dětem ze školní družiny byla položena jedna otázka: „Co byste, děti, dělaly, kdyby do 

školy nepřišel žádný učitel?“. 

Odpovědi žáků: 

„To bych měl až do odpoledne přestávku.“ Matěj 

„Najdeme stránku a budeme psát.“ Davídek 

„Otevřeli bychom všechna okna a utekli domů.“ Tonda 

„Seděl bych a svačil.“ Štěpán 

„Dělal bych ,bordel´.“ Lukáš 

„Napsal bych všechny písanky.“ Honzík 

„Já bych nejprve zkontroloval, jestli tady nikdo není. A většinou máme všichni mobily, takže 

bychom si hráli.“ Ríša 

„Všichni by dělali kra… a já bych si hrál s legem.“ Honza 

„Šel bych pro paní učitelku domů.“ Matouš 

„Chvíli bych si hrál na mobilu a pak bych šel domů. Bydlíme v Obědovicích, tak bych měl 

vyčerpaný nohy.“ Sven 

Radka Černohousová 

 

 

 

 

 

Anketa 
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 Naše škola je již několik let v projektu Zdravá škola. V úterý 5. února 2019 žáci školní 

družiny využili školní cvičnou kuchyňku a ukuchtili si zdravou svačinku. Součástí byly i chutné 

ovesné koláčky, na které vám přinášíme recept.  

Připravíme si: 

 8 dkg Hery nebo másla 

 4 dkg třtinového cukru nebo medu 

 1 vejce 

 1/3 prášku do pečiva 

 10 dkg ovesných vloček 

 8 dkg hladké mouky 

 rozinky, strouhaná kůra z bio citronu 

 marmeláda 

Postup: 

Všechny ingredience smícháme. Na pečicí papír vytváříme koláčky (hromádky), na které 

klademe po lžičce ovocné marmelády. Upečeme. Dobrou chuť! 

Radka Černohousová 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchtíci – OVESNÉ KOLÁČKY 
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 Pojďte se s námi podívat a navštívit zámek Hrádek u Nechanic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zámek vzdálený jedenáct kilometrů od města Hradce Králové byl vystavěn mezi lety 

1839–1857 ve stylu gotiky jako reprezentační letní sídlo hraběcího rodu Harrachů, a to 

Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu.  

 Veřejnosti je přístupný od roku 1953, národní kulturní památkou je od roku 2002. Do 

zámku se vstupuje z nádvoří do vstupní haly vyzdobené sbírkou zbraní. Následuje Rytířský 

sál, který je centrálním prostorem zámku. Na stěnách visí portréty významných předků, 

členů a příbuzných rodu Harrachů. Na tento sál navazuje největší a nejkrásnější zámecká 

místnost – Zlatý sál. Tento sál je plný krásných zlatých tapet. Také kazetový strop a unikátní 

sbírka keramiky, skla a cínového nádobí poskytuje překrásnou podívanou. Průchodem přes 

hernu se dostaneme do knihovny, která obsahuje celkem 5500 knih. Nad regály s knihami je 

umístěn unikátní soubor obrazů s anatomickými anomáliemi. Prohlídka zámku končí 

v zámecké kapli Svaté Anny. Malebné okolí zámku vyzývá návštěvníky k procházce. 

 Přejeme krásný výlet s mnoha nevšedními zážitky! 

Mgr. Petra Dvořáčková 

Tip na výlet 
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 V rámci spolupráce mezi rodiči a školou vznikl v počátku školního roku 2017/18 

spolek rodičů a přátel školy s názvem PATRON. Tento spolek má za účel spolupráci mezi 

vedením školy a zákonnými zástupci žáků. Vede tak ke zvýšení kvality výchovy a vzdělávání, k 

podpoře kulturních, společenských a sportovních akcí. Spolek zprostředkovává přenos 

informací mezi školou a zákonnými zástupci a seznamuje školu s jejich náměty a 

připomínkami. Jedná se o orgán nezávislý na chodu školy. Pro komunikaci se spolkem je vždy 

zvolen jeden zástupce z každé třídy. Základní školu logopedickou zastupuje vedoucí školy a 

zástupce prvního a druhého stupně. 

 Na jednotlivých schůzkách, které se konají pravidelně v den třídních schůzek a 

informačních odpolední, jsou řešeny informace o chodu školy a sdělovány prosby, 

připomínky a doporučení od vedení školy k rodičům a od rodičů je dávána zpětná vazba o 

tom, jak vnímají chod školy, výuku a vzdělávání dětí.  

 Každoročně je schválena výše příspěvku a pravidla pro jeho výběr. Z těchto financí 

jsou hrazeny různé akce. V loňském školním roce byly finanční prostředky použity na nákup 

sodobaru, na odměny ve škole v přírodě a při akcích ke konci školního roku. V letošním roce 

je například financováno doplňování a čištění sodobaru, proplacení oslavy ke stoletému 

výročí republiky, částečné uhrazení vstupného na pohádku Čertí brko, v neposlední řadě byly 

finance použity na odměny dětí na zimním turistickém kurzu a slavnostním ukončení prvního 

pololetí. Všechny tyto výdaje podléhají schválení radou.  

 Spolek je tu proto, aby se děti cítily ve škole jako v domácím prostředí a zákonní 

zástupci dětí se mohli zapojit do chodu školy a všech aktivit, které škola pořádá. Děkujeme 

rodičům a zákonným zástupcům dětí za podporu škole, vážíme si jejich přístupu. Finanční 

příspěvek zaplatily všechny děti, a to až na jedinou výjimku. Spolek rodičů pomáhá dětem a 

dělá jim radost.  

předsedkyně Rady rodičů Patron Eva Adamcová 

Mgr. Simon Schwab 

 

Rada rodičů PATRON 
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 Malířkou tohoto čísla časopisu se stává žákyně Tereza Marková ze třídy 3. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakční rada: Mgr. Ivana Přívratská, Mgr. Simon Schwab, Mgr. Petra Dvořáčková, Radka Černohousová. 

Online k dispozici na webu školy: www.zs-logopedicka.cz. 

Malíř čísla 


