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Milí žáci, 

 přišel dvacátý osmý červen a školní rok 2018/2019 se přechýlil ke svému konci. Tento 

den není v kalendáři vyznačen ani jako státní svátek, ani jako významný den. Přesto je pro 

všechny žáky, jejich rodiny i učitele výjimečný. Z rukou třídních učitelek a učitelů obdržíte 

přehled svého prospěchu za uplynulých deset měsíců – vysvědčení. Žáci se těší na hezké 

známky, někdo se netěší na ty špatné. Vždy proto mějme na paměti výrok „Faber est suae 

quisque fortunae“, neboť každý je strůjcem svého štěstí. Záleží hodně na domácí i školní 

přípravě, přístupu ke školním povinnostem. Uspořádejte tudíž příjemnou rodinnou oslavu, 

zavzpomínejte na zážitky z uplynulého školního roku, naplánujte si aktivity na letní 

prázdniny. Sledujte naše školní webové stránky, kde se mimo jiné dozvíte, jaké školní 

pomůcky má mít každý žák připravené po prázdninách do školy. Žákům deváté třídy přejeme 

úspěšnou další etapu života. Na všechny se těšíme v září ve škole! 

 Krásné letní prázdniny přeje celý tým pedagogů ze ZŠ logopedické! 
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Černá duchna nebem letí, 
za ní druhá a pak třetí. 

Zablýská se, prásk a rup! 
Vysype se plno krup. 

VLČÍ MÁK 

Déšť a slunce vystavěly 
nad údolím můstek smělý. 
Spoustou barev jasně svítil, 

za chviličku se však zřítil. 

ČERNÝ MRAK 

Časně ráno vychází, 
po nebi se prochází, 

v poledne je nejvýše, 
střechy zlatě popíše. 

BAREVNÁ DUHA 

Pán v červeném klobouce 
rozhlíží se po louce. 

Slunci nikdy nesmeká, 
ale větru, ale větru, 

smekne zdaleka. 

ZLATÉ SLUNCE 

 

 Od pondělí 3. 6. 2019 do pátku 7. 6. 2019 proběhla Škola v přírodě na téma STROJ 

ČASU, které se zúčastnily děti ze tříd 3. C, 4. C, 5. C a 5. D. Na každý den byly připraveny 

nejrůznější aktivity na předem zadaná témata.  

Pondělí: Detektivové 

Úterý: Čarodějové 

Středa: Western 

Čtvrtek: Indiáni 

Pátek: Cestovatelé 

     

 Škola v přírodě se konala v krásném 

prostředí Orlických hor. Žáci zde zažili spoustu 

zábavy a zároveň se i trochu více poznali. 

Všichni jsme si tuto akci užili a domů jsme 

odjížděli plni dojmů a zážitků. 

Mgr. Petra Dvořáčková a Mgr. Nikola Plšková 

PRVNÍ STUPEŇ: Vytvoř správné dvojice, Škola v přírodě 
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Filozof Epikúros: „Největším ziskem ze soběstačnosti je ____________________________.“ 

Mgr. Simon Schwab 

 

DRUHÝ STUPEŇ: Obstáli byste v dějepisném učivu? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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„CO NEBO KDO ZE ŠKOLY TI BUDE CHYBĚT O LETNÍCH 

PRÁZDNINÁCH? PO ČEM SE TI BUDE STÝSKAT?“ 
 

Vojta: Po pátku, kdy můžeme mít v družině mobily. 

Sven: Stýskat se mi bude po výletech a po tom, 

když se jde do kina. 

Matěj: Vůbec nic. 

Ema: Chybět mi budou kroužky. 

Martin: Bude mi chybět družina. 

Kája: Bude se mi stýskat po matematice  

a po kamarádech. 

Honzík: Po hračkách. 

Davídek: Po kamarádech. 

Miloš: Po vepříkovi (plyšák v družině) a po 

vajíčku (hračka v družině). 

Míša: Bude mi chybět hraní s kostkami 

v družině. 

Péťa: Nic. 

Natálka: Po vychovatelce Kristýnce.  

 

Radka Černohousová 

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

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

ŠKOLNÍ DRUŽINA: Prázdninová anketa 


