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O všem se dočtete v našem časopisu.
Inspirativní čtení vám přeje
školní družina ZŠ logopedické
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TŘÍDA
2.C družiny
Perličky
ze školní
„Copak jsi měl, Jirko, včera dobrého k večeři?“
„Měl jsem kamarádky, ty mám rád.“ (myšleno karbanátky😊)

„Paní vychovatelko, jíte prasata?“
„No ano, Jirko, jím vepřové. To jí skoro každý.“
„A jíte sovy?“
„Ne, Jirko, sovy nejím.“
„Tak to je dobře, protože to by se na vás můj Máťa zlobil, on má sovy rád.“ 😊

Ondra: „Do mě jednou naboural Pavlík na kole. Já spadl a bolela mě noha. Ale nebyla
zlomená, jen namnožená.“ 😊

Ema ukazuje fotku ze školky.
Vojta: „Ukaž. Jo, já taky chodil do školky v roce 1917.“
Paní vychovatelka: „Aha, tak to bylo za první světové války.“ 😊

Paní vychovatelka: „Davídku, jdeš domů.“
Davídek nic, hraje si dál.
Paní vychovatelka: „Davídku, jdeš domů.“
Davídek zase nic, hraje si dál.
Paní vychovatelka: „Tak Davídku, ty tady dneska budeš spát?“
Davídek: „A to můžu?“ 😊
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Perličkyv ze
školní družiny
T
Prvňáčci
hradecké
družině
Ř
Co nás kamarády z 1. oddělení baví? Společně si hrajeme – na školu, na slepou bábu,
moc rádi hledáme schované věci i schované kamarády, posloucháme pohádky a povídky, které
nám čte paní vychovatelka nebo si dáváme vzájemně hádanky, také rádi malujeme a vyrábíme,
chodíme na procházky a na hřiště, hrajeme s míčem, na schovávanou, různé pohybové hry
jako cukr, káva, limonáda, na Mrazíka nebo Honzo, vstávej.
Letošní zimu jsme si krásně užili, chodili jsme bobovat na kopec, stavěli sněhuláky,
koulovali se a stavěli iglú.
Teď už si užíváme jarní přírody. Pozorujeme ptáčky, jak hnízdí a krmí mladé. V trávě
hledáme brouky a šneky. Na hřišti u školy trénujeme házení s míčem nebo s talířem, hrajeme
fotbal nebo kreslíme křídou na chodník.
Vychovatelka Káťa Kaupová a asistentka Hanka Prokopová
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Prvňáčci v rychnovské družině

Zimní čas jsme si v našem pátém oddělení školní družiny náležitě užili. Jen co napadl
první sníh, už jsme venku stavěli sněhuláky, dělali pokusy se sněhem či pozorovali stopy zvířat.
Když nám počasí tolik nepřálo, věnovali jsme se procvičování jemného svalstva prstů,
řečové výchově a jiným podobným aktivitám, mezi které patřila i práce na zimních výrobcích.
Do logopedických chvilek jsme také zařadili novou pohádkovou výzvu, která děti
motivuje ke každodennímu jazykovému cvičení.
Mezi celoodpolední aktivity patřil Den bezpečnosti, kdy jsme si přiblížili práci
integrovaného záchranného systému, žáci si vyzkoušeli hovor na tísňovou linku, přenos
raněného kamaráda nebo odebrání otisků prstů.
Nejvíce jsme si však v posledním únorovém týdnu užili karneval. Sešla se spousta
nádherných masek, tančili jsme, soutěžili a užívali si společný čas.
Vychovatelka Simona Chaloupková a asistentka Radka Tomášová
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A všichni starší kamarádi
Z důvodu opatření proti šíření nákazy nemoci covid-19 dělíme téměř celý letošní školní
rok naše žáčky podle tříd a nemohou se v odděleních potkávat kamarádi napříč i našíř celé školy
jako dříve. My ale všichni víme, že kamarádství nemá hranice 😊 a všechna současná omezení
časem odpadnou a budeme si opět užívat zábavu i kamarády ve školní družině naplno.
I v takovéto době se máme rozhodně z čeho radovat.
Ve školní družině se spolu scházíme každý den před a po vyučování již od první třídy. Není
tedy divu, že se dobře známe. Víme, kdo co má rád a co naopak nesnáší, v čem je kdo dobrý
a při čem potřebuje naši pomoc. Víme, jak druhého potěšit, ale i jak ho rozčílit. A máme i jasno
v tom, co nás odpoledne nejvíc baví. A to celý rok.

Na podzim jsme sklidili, co jsme předtím zaseli.

.
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Třicet tři dýní různých tvarů, barev a velikostí.

Podzim nás hladil odpoledním sluníčkem.

A jediná výstava, kterou jsme mohli navštívit, byla o pravěku.
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Naprostou parádou byl letošní sníh!!! Lépe snad rok nemohl ani začít. Každý den jsme
se neúnavně vydávali na kopec bobovat a za školou stavěli sněhovou pevnost.

Sněží, sněží, sněží, ZIMA k nám už běží.

7

Letos všude kolem školy, plno sněhu leží.

Po řádění na sněhu jsme ale všichni utahaní jako vlčata a také tak hladoví. To nám je
pak nejlépe, když zalezeme do vytopených tříd, vyndáme svačinu plnou vitamínů z projektu
ovoce do škol a … ne, ne, většinou neodpočíváme. Dáme se do hraní stolních her, malování,
stavění, modelování nebo vystřihování. A samozřejmě také objevování, jako třeba vesmíru
nebo ptáčků na krmítku. Musíme se pochlubit také novinkou, a tou je hraní šachů. Skupinka
nadšenců, kteří se je již naučili, se slibně rozrůstá, a tak to vypadá, že bychom se mohli v příštím
školním roce utkat v šachovém turnaji.

Pohoda ve snoezelenu, pssst!
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A nesmíme zapomenout, že v zimě jsou… (však všichni víme).
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Co to tu voní?
Tak takové perníčky školní kuchyňka ještě neviděla.

We love...
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Dobroty pro mozek

VLAJKY A MAPY CELÉHO SVĚTA
Žák Vojta Ponikelský ze 4.C pro všechny připravil opravdu těžkou poznávačku vlajek.
NÁPOVĚDA:
Mauricius
Gambie
Turecko
Polsko
Togo
Západní Sahara
Správné odpovědi najdete na 26. straně časopisu.

A znáte přesmyčky (anagramy)? Když ve slově přeházíte písmenka, vyjde vám slovo
nové, a to je tajenka.
JAKÁ HOUBA SE SKRÝVÁ VE SLOVĚ HŘEBÍK?
JAKÁ MÍSTNOST SE SKRÝVÁ VE SLOVĚ PLESK?
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JAKÝ NÁBYTEK SE SKRÝVÁ VE SLOVĚ KOSTEL?

JAKÁ RYBA SE SKRÝVÁ VE SLOVĚ PARK?
JAKÉ MĚSTO SE SKRÝVÁ VE SLOVĚ PETLICE?
JAKÝ PTÁK SE SKRÝVÁ VE SLOVĚ KLASY?
JAKÉ ZVÍŘE SE SKRÝVÁ VE SLOVĚ KRAVÍN?
JAKÁ RYBA SE SKRÝVÁ VE SLOVĚ REKLAMA?
Přesmyčky připravila paní vychovatelka Katka Kaupová podle webu Annapaap – mluvím taky

česky. Správné odpovědi najdete na straně 26 časopisu.

FOTO hádanky
Zůstaneme u hádanek. Důkazem, zda naši školu znáte opravdu dobře, bude, když
odhalíte všechny následující fotohádanky. Přemýšlejte, hledejte, pátrejte.
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Ve školní družině je připravena odměna pro prvních jedenáct úspěšných luštitelů!!!

Karneval
O masopustu se hoduje a raduje. Co nám paní kuchařky uvařily k obědu, si už nepamatujeme,
ale na karnevalu jsme se vyřádili.

→ masky v Rychnově

→ masky v Hradci Králové
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Výstava CESTA DO PRAVĚKU
Než zavřeli i naši školu z důvodu zabránění šíření nemoci covid-19, stihli jsme ještě
uspořádat výstavu CESTA DO PRAVĚKU. Na výstavu děti namalovaly, vystříhaly
a vymodelovaly plno pravěkých artefaktů a přemýšlely, jaké by bylo žít v pravěku. Někdo měl
dokonce obavy, aby se nám pravěk nevrátil.
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Jaro ve školní družině

Hned

jak

nám

otevřeli

školu,

schovali

vychovatelé dětem POKLAD.
← Tak co, přišli děti na to, že největším
pokladem je pan vychovatel Lukáš Munzar?

Zahrádka se zase přihlásila o pozornost, dýně
jsou vysázeny, květiny rostou a staráme se
nově i o malé jezírko. O velký úklid kolem
školy se jako mravenci podělili všichni žáci a
učitelé. Oslavili tak Den Země.
A lov hmyzu je snad zajímavější, než lov lvů.
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Čarodějnice

Po velkých přípravách, po vypětí všech sil (hlavně při nákupu buřtíků) nakonec přiletěly.
ČARODĚJNICE! A byly děsivé, strašidelné i krásné!

16

Den rodiny – výstava na plotě
Máme rádi mamku i taťku, a tak v květnu slavíme Den rodiny. Koronavirová opatření nám ještě stále
nedovolila scházet se, a tak byla letos oslava netradiční. Uspořádali jsme výstavu na plotě. A byla to
šťastná volba.
Děti k obrázkům psaly, proč mají rády svoji rodinu a rodiče poté dopisovali, čeho si na své rodině
nejvíce cení. Bylo to veselé i dojemné.
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Rozhovor s paní logopedkou
Mgr. Martinou Žáčkovou
Rozhovor vedli novináři Ema Nováková, Vojtěch
Ponikelský, David Horák a Ondřej Mašín z třetího
oddělení školní družiny dne 27. května 2021.
Ema: „Jaké máte ráda jídlo?“
Paní logopedka: „Mám ráda jídla s masem. Takže
dnešní oběd mi velmi chutnal. Byly vepřové
medailonky. Emičko, taky ti oběd chutnal?“
Ema: „Ne.“ „Jakou máte ráda barvu?“
Paní logopedka: „Dříve jsem měla ráda červenou,
ale poslední dobou mám ráda zelenou. Úplně nejvíc se mi líbí svěží jarní zelená barva.“
Ema: „Co potřebuje člověk, aby se stal logopedkou?“
Paní logopedka: „Musí vystudovat vysokou školu, obor logopedie.“
Ema: „Co je pro děti na logopedii nejtěžší?“
Paní logopedka: „Tak to byste mi mohly říct vy, děti. (zasmála se) Z mého pohledu jak pro
koho. Zdálo by se, že nejtěžší je naučit se třeba hlásku č nebo ř. Nejtěžší na logopedii je ale
vysvětlit dětem, že povídání a procvičování dělají pro sebe. Já jsem vlastně váš poradce a
ukazuji vám, jak se naučit správně mluvit, a pomáhám vám v tom. Tak to je nejtěžší na
logopedii pro mě.“
Vojtěch: „Jaké zvíře máte nejraději?“
Paní logopedka: „Nejraději mám morče. Doma máme už několikáté v pořadí.“
Vojtěch: „A kolikáté?“
Paní logopedka: „Nevím přesně, ale první morčátko jsme měli, když naše děti byly malé. Teď
už jsou velké a nebydlí s námi, ale morče nám zůstalo.“
Vojtěch: „Které stromy máte ráda?“
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Paní logopedka: „Mám ráda listnaté stromy, nejraději listnatý les.“

Vojtěch: „Co vás baví?“
Paní logopedka: „Sportovat. Ráda jezdím na kole, procházím se v přírodě a ráda plavu.
Vojtěch: „Cestujete ráda? A kam?“
Paní logopedka: „Moc ráda cestuji po České republice a poznávám krásy naší země.“
Vojtěch: „A byla jste i někde v zahraničí?“
Paní logopedka: „Třeba Rakousko se mi líbí.“
Vojtěch: „Tam jsem byl taky.“
Paní logopedka: „Alpy jsou moc pěkné, tak vysoké hory u nás nemáme. Ale naše hory jsou také
hezké.“
Vojtěch: „To je pravda.“
Ondra: „Když jste byla malá, kreslila jste tanky? Já rád kreslím tanky.“
Paní logopedka: „Já jsem tanky vůbec nekreslila. Kreslila jsem princezny jako každá malá
holčička.“
David: „Když jste byla malá, chodila jste taky na logopedii?“
Paní logopedka: „Chodila jsem na logopedii. Já si to nepamatuji, ale říkala mi to maminka a
trénovala jsem hlásky c, s, z, r.“
David: „A můžu se ještě zeptat, jestli jste nosila brýle jako malá?“
Paní logopedka: „Nosila. Brýle nosím asi od tří let.“
David: „Já asi od deseti.“
Paní vychovatelka: „Ještě by děti zajímalo, zda se doma vůbec koukáte někdy do zrcadla, když
sedíte u zrcadla ve škole?“
Paní logopedka: (smích) „No, občas se musím podívat do zrcadla i doma. Jestli jsem dobře
učesaná nebo jestli jsem si správně vyčistila zuby.“
Vojtěch: „Děkujeme, že jste nás navštívila, ať se vám daří.“

mě.“
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Paní logopedka: „Děkuji za pozvání. Jsem velmi potěšená, že jste si k rozhovoru vybrali právě

Čtení ve školní družině
„Malí i velicí,
štíhlí i cvalíci,
přepněte duši
na program uší
a buďte chvíli zticha.“ básník Radek Malý
Knížek je mnoho a vybrat takovou, co se bude líbit všem, je těžké. Ale zkoušíme to. Snažíme
se být vytrvalí jako horolezci a za školní rok horu knížek zdoláme (nebo aspoň kopeček). Letos jsme
místo návštěv knihovny Pohádka navštěvovali jen bibliobox.
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Křížovka z Rychnova
AZYKA

Jarní křížovku pro náš časopis vytvořila v online programu Canva paní vychovatelka Simona
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Chaloupková. Tajenku odhalíte v nejdelším sloupku a správné řešení najdete na straně 26.

Zvířecí osmisměrka
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Osmisměrku pro vás vytvořila v online programu Canva paní vychovatelka Simona Chaloupková.

Dřevařský kroužek
Covidová doba kroužkům nepřeje, ale při dřevařském kroužku jsme zvládli dodržovat všechna
opatření a mohli si tak užívat krásnou školní dílnu. Za školní rok jsme vyrobili spoustu výrobků,
a hlavně jsme se naučili řezat, zatloukat hřebíky, vrtat, vypalovat, rašplovat, brousit, ale hlavně jsme
poznali, jaká krása to je, když pod našima vlastníma rukama vzniká něco nového.
Vedoucí kroužku Radka Černohousová
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Zaječí kamarádi
Na školní zahradě je jich plno. Hopkají pod okny, okusují nám dobroty na záhonku. Ale máme
tady i zajíce „domácí“. Bydlí v mezipatře a žijí si tu s námi spokojeně už několik let. Ano, školní zajíci
za tu dobu stihli slavit halloween, Vánoce, prázdniny i poradit nám s covidovými opatřeními. Letos
si stejně jako mi užili sněhu.

… a na jaře pak zahrádku.
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A přece…
Pro toho, komu by bylo přeci jen trochu líto, že je v tomto čísle málo školy, jsou tu matematické
hádanky. Hurá.

Vybrala je vychovatelka Káťa Kaupová z knihy
Zuzany Pospíšilové Hádanky pro školáky. Správné
řešení najdete na straně 26.

Hra
Všichni znáte hru, kdy si účastníci posílají proužky papíru a píší na ně slova – jaký, kdo, s kým,
kde, co. Výsledkem je smích, protože z toho vyjde POPLETENÁ VĚTA. A přesně tato hra je
v období dešťů ta nejlepší na zlepšení nálady. Doporučujeme a tady je pár našich popletených vět a
popletených obrázků (hraje se stejně, jen se kreslí), jak nám vyšly v 3. oddělení družiny.

Vlasatý James Bond s Vojtou Ponikelský pěstují kaktusy
na táboře.
Ušatá slečinka si s klokanem válí šunky v jídelně.
Rozcuchaný Ondra s robotem se smějou ve sklepě.
Starý Sven s králíkem koupou mimino v Moskvě.
Plešatý čáp s Natkou píšou úkoly v lese.
Hodný Tomáš se slonem tancují v pekárně.
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KO nečně KO nec
Přečteno. A než vyjde další číslo časopisu, přejeme všem hodně legrace každý den. Protože
„je-li někdo veselý, tak je jedno, zda je mladý nebo starý, rovný nebo hrbatý, chudý nebo bohatý.
Je šťastný.“ Jak moudře poznamenal filozof Arthur Schopenhauer asi před 160 lety.

A slíbená správná řešení:

Poznávačka vlajek odshora: Polsko, Turecko, Togo, Západní Sahara,
Gambie, Mauricius.
Přesmyčky: hříbek, sklep, stolek, kapr, Teplice, lyska, vraník, makrela.
Křížovka z Rychnova: Rozkvetlé jaro.
Matematické hádanky: modrá – 30 nohou, červená – každý 4 míče,
žlutá – 7, zelená – 5 hlav, 16 končetin.

Redakční rada: Mgr. Ivana Přívratská, Mgr. Simon Schwab, Mgr. Petra Dvořáčková, Mgr. Tereza Malcová

Online na webu školy.
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Přispěvatelé tohoto čísla: žáci a vychovatelé školní družiny

