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Milí žáci, 

 jaro je tu! Konečně jsme se dočkali! Před školou je rušno jako ve včelím úle. Chlapci 

prohánějí míče, děvčata probírají důležitá témata venku na lavičkách a chytají první teplé 

sluneční paprsky. 

 Čekají nás velikonoční svátky a s nimi spojená celá řada zajímavých akcí, které se 

budou odehrávat ve škole i mimo ni.  

 Všichni se už moc těšíme na tradiční Svátky jara, které proběhnou před velikonočními 

prázdninami dne 16. dubna 2019. Ty letošní budou nově obohaceny o školní burzu. 

 Přeji Vám všem krásné jarní dny. 

Mgr. Ivana Přívratská 
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Mgr. Petra Dvořáčková 

 

 V březnu si žáci osmé třídě zahráli na novináře. Nejdříve si vyzkoušeli novinářskou 

profesi přímo mezi sebou. Vytvořili otázky a pokládali si je navzájem. Poté nic nebránilo 

tomu, aby se rozeběhli po škole a vytvořili interview se zaměstnanci naší školy. Odpovědi 

zpracovali na počítači. A tak vznikl rozhovor s panem kuchařem ve školní jídelně, novou paní 

učitelkou a naší logopedkou. Poznali jsme, že být novinářem je zajímavé i nejednoduché 

povolání.  

Mgr. Zora Jelínková a žáci 8. C 

 

ROZHOVOR S KUCHAŘEM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

- Proč jste si vybral tuto profesi? 

- Proto, abych předával své 

zkušenosti. A ty by měly být 

předávány dál. 

 

 

- Proč tato škola? 

- Protože jsem chtěl zažít výzvu. 

 

 

Znám já chalupníka, co chalupu nikdy 

neprodá. Kdo je to? 
mrkev 

Sedí panna ve světnici, vlasy má až na ulici. kohout 

Chodí v koruně, 

král není, 

nosí ostruhy, rytíř není, má šavli, husar není, 

k ránu budívá, 

ponocný není. 

motýl 

Přiletěl obrázek, poseděl, složil se, rozložil a 

odletěl. 
vrba 

Stojí babice rozcuchaná velice, když přijdou 

časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do 

vody spadne. 

hlemýžď 

Co se děje v naší škole? Jarní hádanky – dokážeš vytvořit správné dvojice? 

Rozhovor - projektový den Mladý novinář 
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- Co byste změnil na naší škole? 

- Změnil bych vzdělávací systém. 

 

- Jaké jídlo vaříte nejraději? 

- Úplně ze všeho nejraději vařím 

roštěnou. 

 

- Jak dlouho tu jste? 

- Jsem tu už 15 let. 

 

- Jak jste se dostal na tuto školu? 

- Bylo tu volné místo, hledal jsem 

práci a zrovna mi volala 

kamarádka. 

 

 Slunce nás láká k hraní venku. Vyjeli jsme i na našich koloběžkách. Za opravu a 

kontrolu bezpečnosti děkujeme panu Filipu Markovi, tatínkovi Natálky Markové ze třídy 2. C. 

Plánujeme také pěstitelské dobrodružství na záhonu za školou. Naše heslo zní: zelená je 

zelená. Venku si i hrajeme s velkým barevným padákem. Na jarní slavnosti Svátky jara všem 

ukážeme, co s ním dovedeme. Těšíme se na naše vystoupení.  

 Plánujeme i další akce. Zejména tradiční družinovou oslavu Dne rodiny v polovině 

měsíce května. A děti doufají, že se brzy vydáme opět na putování za duhou. Snad i tentokrát 

najdeme poklad tam, kde duha končí. 

Radka Černohousová 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina 
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120 g polohrubé mouky 

0,5 l mléka 

1 vejce 

20 g kvasnic (polovina balíčku) 

50 g ovesných vloček 

olej 

1 vanička tvarohu 

1 kelímek kysané smetany 

trochu cukru 

jahody 

 

 V týdnu od 11. do 15. března 2019 připravovaly děti prvního stupně v rámci akce 

Týden zdravých svačinek chutné a zdravé svačinky. Za laskavého přispění rodičů se každá 

třída prezentovala lákavými svačinkami s ochutnávkou pro ostatní žáky. Fantazie neznala 

mezí a tady je malá ukázka. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Dvořáčková 

 

  

 Máme rádi sladkosti! Ale u nás ve škole se učíme, 

jak si je připravit zdravě. Vločkové lívance jsou čerstvé a 

opravdu málo sladké. Ve školní kuchyňce je vykouzlili 

žáci školní družiny a lívance voněly po celé škole. Mňam, 

vyzkoušejte je.  

 

 

 

První stupeň ZŠ – Týden zdravých svačinek 

Kuchtíci – LÍVANCE S VLOČKAMI 
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Postup: 

V kastrolu ohřejeme mléko a trochou mléka 

zalijeme vločky v misce. Do zbytku teplého 

mléka rozdrobíme kvasnice, přidáme lžičku 

cukru a zašleháme mouku. Na teplém místě 

necháme kynout. Zatím si v misce 

rozmícháme smetanu s tvarohem a cukrem. 

Jahody omyjeme a nakrájíme. Postupně lijeme 

těsto do pánve a smažíme z obou stran. Pánev potíráme peroutkou olejem, aby lívance 

nebyly mastné. Zdobíme tvarohem a jahodami.    

 

  

 Dnes navštívíme Lesy města Hradec Králové. Ty jsou místem, kam je možné se vydat 

za aktivním odpočinkem i poznáním. Lákají vás cyklistické trasy různé náročnosti, relaxace 

v sedle koně, běžecké trasy, zimní trasy pro běžkaře, koupání, rybaření, bruslení na in-linech. 

Orientační plán je k dostání v informačním centru nebo přímo u lesních informačních tabulí. 

 Královéhradeckými lesy vede unikátní POHÁDKOVÁ STEZKA plná příběhů, které 

skrývají mnoho lesních ponaučení a tajemství. Trasa je dlouhá přibližně 2,5 km a vine se od 

Mazurovy chalupy k rybníku Výskyt. Návštěvníci se seznámí s pohádkami a postavičkami 

výtvarnice a spisovatelky Marty Pohnerové (drak Větvička, 

kouzelník Šišule nebo borůvková víla). Jednotlivé pohádky 

na panelech doprovází postavičky 

vyřezané místním řezbářem. 

  

 

 

Mgr. Petra Dvořáčková 

Tip na výlet 

Radka Černohousová 
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Žákovský senát 

 

 Během projektu Mladý novinář zavítali žáci 9. C třídy do hradeckých ulic, aby oslovili 

místní občany a položili jim jednu otázku: Jaký je rozdíl mezi podnikatelem a podnikavým 

člověkem? Podpořili jsme tak opětovně celorepublikový projekt Učíme se podnikavosti, 

v němž je naše škola Centrem 

kolegiální podpory pro 

Královéhradecký kraj. Oslovení 

lidé ne vždy znali správnou 

odpověď (i když většina 

odpovídala správně, což je 

dobré zjištění). A proto 

přinášíme i Vám, našim 

čtenářům, správnou odpověď 

pro případ, že byste byli osloveni 

našimi žáky. Podle serveru idnes.cz je podnikatel fyzická nebo právnická osoba, která se 

soustavně věnuje podnikání za účelem zisku. Zatímco podle serveru skillsbuilder.org je 

podnikavým člověkem každý, kdo se věnuje svým zájmům, má z nich radost, dotahuje věci 

do finální podoby, naslouchá, je kreativní, dokáže pracovat sám i v týmu. 

 Během dubnového zasedání žákovského senátu odpovídali žáci-senátoři na otázku, 

jaké profesi se chtěji v životě věnovat. Žákovský senát zastupují dva žáci za každou třídu, a to 

od 4. do 9. třídy. Senátoři se schází s vedením školy ke konci každého čtvrtletí, tedy čtyřikrát 

za školní rok. Výběr odpovědí:    

 

 

 

Mgr. Simon Schwab 

 

Druhý stupeň ZŠ – projekt o podnikavosti v ulicích Hradce Králové 

Honza: Divadelník. Richard: Voják. Anna: Režisérka. 

Jana: Učitelka v MŠ. Josef: Kuchař. Adéla: Zubní technik. 

Jakub: Patolog. Radek: Hokejista. Jakub: Automechanik. 
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 Malířem tohoto čísla časopisu se stává žák Matouš Metelák ze třídy 2. D, který se 

tímto obrázkem zapojil do soutěže ve školní družině na téma Povolání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


