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Milé děti, vážení rodiče a čtenáři časopisu,

školní	 rok	 2021/2022	 se	 již	 překlopil	 do	 své	druhé	poloviny	a	přinesl	 nám	velké	
množství	 nových	 zážitků,	 vědomostí	 i	 zkušeností.	 Žáci	a	učitelé	 ZŠ	 logopedické				
by	se	s	Vámi	o	tyto	zážitky	rádi	podělili	v	jarním	vydání	školního	časopisu	Logoz-
právy.	V	tomto	vydání	naleznete	zajímavé	články,	na	kterých	se	podílely	 třídní	
redakce	prvního	i	druhého	stupně	společně	se	školní	družinou.	Dále	se	podíváme	
na	to,	co	zajímavého	se	žáci	dozvěděli	a	naučili	v	rámci	celoročně	probíhajících	
zájmových	kroužků	a	pozornost	také	věnujeme	zimnímu	výcvikovému	kurzu,	který	
se	konal	v	Deštném	v	Orlických	horách.	

          Vaše ZŠ logopedická



VLK VE ŠKOLE!  1.C 

třída 1.C 33

V	 pátek	 11.	 3.	 2022	 prvňáčci	 navštívili	 na-
prosto	 výjimečný	 program.	 Již	 samotný	 ná-
zev:	„Kdo	chce	s	vlky	výti?“	vypovídá	o	tom,										
že	program	bude	zaměřen	na	život	vlků.	

A	opravdu!	Ve	velké	tělocvičně	na	nás	čeka-
la	sympatická	paní	lektorka	Štěpánka	a	ještě	
sympatičtější	opravdový	vlk.

Dozvěděli	 jsme	 se,	 kolik	 vlků	 u	 nás	 žije,	 kde				
se	pohybují,	jak	reagují	na	člověka	a	člověk	
na	ně.

Získali	 jsme	 odpovědi	 na	 otázky,	 zda	 jsou	
opravdu	 vlci	 krvelačné	 šelmy,	mohou-li	 nás	
ohrozit	či	chybí-li	v	naší	krajině.

Hodina	povídání	utekla	jako	voda	a	závěreč-
né	mazlení	v	podobě	možnosti	pohladit	sku-
tečného	vlka	v	nás	všech	zanechalo	hlubo-
kou	a	trvalou	vzpomínku.	

prvňáčci z 1.C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 Kdo chce s vlky výti



CO SE UDÁLO V 1.D?

třída 1.D 44

A	čím	začít?

Určitě	tím,	že	do	školy	chodíme	moc	rádi.
Také	už	 umíme	hezky	číst	 a	 někteří	 z	 nás	
čtou	 i	 první	 knížky.	 Zbývá	nám	poznat	už	
jen	pár	písmen,	abychom	zvládli	všechna	
písmena	abecedy.	Také	psaní	se	nám	cel-
kem	daří.

Počítáme	do	deseti	a	většinou	bez	chybič-
ky.	Řešíme	i	slovní	úlohy.	V	prvouce	si	po-
vídáme	o	přírodě,	počasí,	rodině,	 lidském	
těle.	 Rádi	malujeme,	 tvoříme	a	 zpíváme.	
Většina	z	nás	se	moc	těší	na	tělocvik,	nej-
raději	bychom	ho	měli	každý	den.

A	co	jsme	zažili	mimo	učení?

Každý	den	se	něco	děje.	Den	po	dni	spolu	
prožíváme	spoustu	podnětů	a	dobrodruž-
ství.

Na	podzim	jsme	oslavili	Den	zvířat,	radova-
li	 jsme	 se	 na	Dýňové	 slavnosti,	 sami	 jsme	
dlabali	dýně.	Opakovali	jsme,	procvičova-
li	a	rozšiřovali	vědomosti	o	třech	důležitých	
telefonních	 číslech,	 správné	 výživě,	 důle-
žitosti	 pohybu	 a	 péči	 o	 zoubky.	 Vyráběli	
jsme	dárky	pro	rodiče,	Nahrávali	jsme	vá-
noční	 vystoupení,	 vytvářeli	 jsme	 vánoční	
poselství.

Na	konci	ledna	jsme	dostali	svoje	první	vy-
svědčení.	 To	 byla	 super	 oslava.	 Byli	 jsme	
několikrát	 v	 divadle	 Drak,	 kam	 chodíme	
moc	rádi.	Také	 jsme	se	setkali	s	opravdo-
vým	 vlkem.	 Každý	měsíc	 se	 zdokonaluje-
me	 v	 dopravní	 výchově,	 navštěvujeme	
knihovnu	 Pohádka	a	 těšíme	 se	 na	 knížku	
pro	prvňáčka.

V 1. vydání časopisu Logozprávy jsme se vám představili jako noví žáci. Ale 
za půl roku, který jsme spolu prožili ve škole, se toho událo opravdu hodně.
   

1.C 

prvňáčci z 1.D a paní učitelka Romana Volterová



JARO JE TU!  1.E 

třída 1.E 55

Zkusili	 jsme	si	i	tradiční	barvení	
vyfouklých	vajíček	za	pomoci	
barev	určených	přímo	na	tuto	
aktivitu. 

Tím	 naše	 přípravy	 ale	 jistojis-
tě	 nekončí	 a	 čeká	 nás	 ještě	
spousta	zajímavých	činností.	

Velmi	 nás	 ale	 těší,	 že	 si	 mů-
žeme	 takhle	 krásně	 vyzdobit	
školu	a	chodit	do	ní	každý	den							
s	úsměvem.	

Venku	již	krásně	začínají	hřát	slu-
neční	paprsky,	příroda	se	poma-
ličku	probouzí,	a	tak	jsme	v	první	
třídě	 v	 Rychnově	 nad	 Kněžnou	
spojili	 síly.	 Jak	 ve	 vyučování,	 tak	
ve	školní	družině	se	aktivně	věnu-
jeme	 jarním	 a	 velikonočním	 pří-
pravám.	

Děti	 se	 opravdu	 rády	 vrhnou							
do	 práce	 všeho	 druhu!	 V	 pra-
covních	 činnostech	 předvedly	
své	znalosti	v	setí	semínek.	Máme	
tedy	 takovou	 malou	 školní	 za-
hrádku.	A	 že	 je	 rozmanitá!	Dou-
fáme,	že	se	za	nějaký	čas	bude-
me	 moci	 chlubit	 vypěstovanou	
mátou,	pažitkou,	bazalkou	nebo	
třeba	slunečnicí.	

Práci	 se	 samotvrdnoucí	 hmo-
tou	 také	 již	 velmi	 dobře	 známe,	
proto	 jsme	 ji	 využili	 i	 k	 naší	 výro-
bě	velikonočních	vajíček.	Děti	 si	
samy	 vykrajovaly	 vajíčka	pomo-
cí	 ruliček	 od	 toaletního	 papíru																														
a	po	uschnutí	hmoty	je	nádherně	
nazdobily	temperovými	barvami.	

prvňáčci z 1.E a paní učitelka Natálie Bělohlávková



2.CPLAVECKÝ VÝCVIK

66

Žáci	druhého,	 třetího	a	čtvrtého	 ročníku	
se	v	zimních	měsících	zúčastnili	plavecké-
ho	 výcviku	 pořádaného	 Plaveckou	 ško-
lou	ZEVA	v	Hradci	Králové.

Naučili	 se	 nebát	 vody	 a	 pronikli	 do	 zá-
kladních	 plaveckých	 technik	 jednotli-
vých	 způsobů	 plavání.	 Na	 úplný	 závěr	
proběhly	závody	a	všichni	dostali	mokré	
vysvědčení.	

třída 2.C

1.E 

třída 2.C a paní učitelka Bronislava Geržová
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Do	zámeckého	parku	v	Rychnově	nad	Kněžnou	zavítal	kouzelník	Kouzelná	Hůlka	a	Be-
ruška	Adélka. Stalo	se	tak	17.	3.	v	17	hodin.	Přinesli	dětem	z	2.D	řadu	zajímavých	úkolů	
spojených	s	pohádkami.	Samozřejmě,	že	rodiče	v	tom	žáčky	nemohli	nechat	samotné	
a	přišli	s	nimi.	Podpořili	nás	nejen	rodiče,	ale	i	sourozenci.	Všichni	byli	zvědaví,	co	si	na	ně	
kouzelník	s	beruškou	připravili.	A	bylo	toho	opravdu	dost.

Chcete	si	také	vyzkoušet	své	znalosti	z	pohádek?	Tak	zkuste	uhodnout	ke	které	pohád-
ce	patří	třeba	tahle	pohádková	postava:	Červená	sukně,	červený	čepeček	a	košíček	
s	bábovkou?	Že	jste	to	hned	poznali?	Tak	dobrá,	něco	těžšího:	Celý	černý	a	kolem	krku	
červený	šátek	s	černými	puntíky.	Práce	všeho	druhu.	Také	jste	uhádli?	Tak	si	můžete	zku-
sit	malý	pohádkový	testík	z	pohádek.	Určitě	nic	náročného,	druháčci	ho	zvládli	úplně	
všichni.	A	pokud	ho	zvládnete,	tak	třeba	za	rok	u	nás	v	Rychnově	na	shledanou	s	po-
hádkami!

 ?    Jak znáš pohádky?

Co se mohlo ozývat z věže, kde spala Růžen-
ka, když se k ní princ prosekával šípkovými 
růžemi?
a)	 Pomoc	ach	pomoc!
b)	 Makej	makej!
c)	 Chrrrr,	pšššš…..

Co říkal Děd Vševěd matce, když pojal pode-
zření, že v místnosti nejsou sami?
a)	 Čichám,	čichám	člověčinu!
b)	 Koho	to	schováváš	za	odpadkovým	ko	
	 šem?
c)	 Zdá	se,	že	jsme	odposloucháváni!

ČÁRY MÁRY DO POHÁDKY 2.D 

77

Co říkala Popelka holoubkům?
a)	 Ne	abyste	mi	tu	nadělali,	teď	jsem		
	 vytřela!
b)	 Holoubci	moji	milí,	pomůžete	mi?
c)	 Už	vám	nenasypu,	střecha	je	od		
	 vás	celá	zelená!

Co říkal Otesánek mamince?
a)	 Mámo,	dneska	jen	tři	knedlíky,			
	 jsem	přejedený!
b)	 Mámo,	nic	mi	nedávej,	držím	kra-	
	 bičkovou	dietu!
c)	 Mámo,	já	bych	jedl!

Co říkala matka, když hrneček, co uměl 
vařit kaši, přetékal?
a)	 Jejku,	jejku,	musím	si	rychle	dojít		
	 pro	návod!
b)	 Kde	to	má	ten	čudlík	na	vypínání?		
	 Nebo	to	je	na	dálkové	ovládání?
c)	 Ach	ta	nešťastná	holka,	co	to	při-	
	 nesla?	Já	jsem	si	hned	pomyslila,	že		
	 to	nebude	nic	dobrého!

třída 2.D

třída 2.D a paní učitelka Dagmar Barnetová



Z	výuky	nás	baví	tělocvik,	matematika,	ang-
ličtina	a	čeština.	Při	češtině	nás	zaujala	ně-
která	vyjmenovaná	slova,	která	znějí	stejně	
jako	jejich	,,nevyjmenovaní“		kamarádi.	

 Třeba slovo slepýš – slepíš?  
 Doplňte věty: 

	 Slep….š	je	druh	ještěrky.
	 Slep….š	ten	papír?

 ?    

Je	nás	celkem	11	žáků,	a	to	3	děvčata	a	8	chlap-
ců.	 V	 letošním	 školním	 roce	 nás	 covid	 naštěstí	
moc	nepotrápil	a	my	jsme	mohli	převážnou	část	
školního	roku	pobýt	ve	škole,	učit	se	a	zúčastnit	se	
různých	aktivit	a	výukových	projektů.

Rádi	vzpomínáme	na	nácvik	Vánočního	vystou-
pení,	 na	 výukový	 program	 „Žijeme	 s	 vlky“	 a	 na	
Den	vody.

3.CNÁŠ ŠKOLNÍ ROK

88třída 3.C

2.D 

třída 3.C a paní učitelka Simona Schmiedová

33



KNIHOVNA POHÁDKA       4.C

třída 4.C 99

V úterý 11. 4. 2022 jsme se do školy moc těšili, protože 
nás čekala návštěva knihovny „POHÁDKA“. 

Všichni již dobře známe paní knihovnici Dvorskou, kte-
rá je na nás vždy připravená s nějakým pěkným pro-
gramem. Dnes měla přichystaný obrázek, ale ten byl 
rozstříhaný na proužky. Každému dala vybrat jeden lís-
teček s částí obrázku, který si každý schoval tak, aby jej 
nikdo neviděl. Úkolem bylo popsat, co vše na kousku 
papíru vidíme a podle popisu jsme postupně poskládali 
celý obrázek. Touto formou hry jsme si rozvíjeli prostoro-
vou orientaci a komunikační dovednosti. 

Po splnění zadaného úkolu jsme měli možnost si                      
v knihovně prohlédnout i knihy a časopisy dle vlastního 
zájmu. Velmi nás mrzelo, že čas v knihovně, tak rychle 
utekl a my se museli vrátit do školy. Už teď se, ale může-
me těšit na další návštěvu v měsíci květnu.

                 Třída 4.C a paní učitelka Eva Šlechtová



Školní rok letí jako voda. Těšíme se z při-
cházejícího jara a na školu v přírodě. 

Ve třídě toho hodně zažíváme: trénuje-
me češtinu a matematiku, pracujeme     
v projektech, tvoříme výtvarně, sportuje-
me a učíme se být spolu vlídně.

JAK SE MÁME 5.C 

5.C 

1010třída 5.C

třída 5.C a paní učitelka Jana Šámalová



5.DDEN VODY

1111třída 5.D

třída 5.D a paní učitelka Jana Trusinová



Ve školní družině prožíváme v poslední době parádní jízdu. Už nás neomezují žádná    
covidová opatření, a tak si užíváme zábavy, které nám v uplynulých dvou letech chybě-
ly. Vedle masopustního karnevalu v tělocvičně jsme u nás přivítali lektorku Zdravé pětky, 
paní Drobnou s programem o zdravé výživě a relaxovali jsme s muzikoterapeutem pa-
nem Štursou.

ŠKOLNÍ DRUŽINA HRADEC KRÁLOVÉ

školní družina Hradec Králové 1212

Velkou radost nám udělala karaoke 
show, kdy školou zněly písničky lido-
vé i ty z filmů, a dokonce v angličti-
ně! A protože se zajímáme o novinky 
z kultury, navštívili jsme kino Cinestar 
a užili si nový český animovaný film 
Myši patří do nebe. Příběh myšky Šu-
pito a lišáka Bělobřicha stojí za to vi-
dět. Ani ve dnech, kdy nás nečeká 
žádná pořádná akce se nenudíme. 
Každé odpoledne ve školní družině je 
ten nejlepší čas na hraní si s kamará-
dy a kamarádkami, na poslouchání 
pohádek, na sportování v tělocvič-
ně, na návštěvy knihovny, na kreslení 
a výtvarné vyrábění, na hry na hřišti, 
a hlavně je to ten správný čas se za-
smát a uvolnit se, být sám sebou a žít 
život ve všech jeho barvách.

A protože jsme si předsevza-
li, že budeme hodně spor-
tovat, zajeli jsme si do Fly 
Zone parku nebo na bowling        
do malšovického Asportu. 

Diplom mohl každý z nás zís-
kat v puzzle turnaji a při zá-
bavném odpoledni plném 
rekordů. Kdo myslíte, že do-
kázal nejsilněji tlesknout? 

A kdo nejrychleji poslepu 
obul židličce bačkůrky? 

paní vychovatelka Radka Černohousová



V úterý 22. 3. jsme se vydali se 3. oddělením školní družiny do přírodovědného cent-
ra, které je součástí areálu školy ZŠ Bezručova. Při příchodu nás překvapilo množství                          
myšek, pískomilové, křečci a ostatní drobní savci. Dále jsme mohli vidět velké množství 
želv, vodních i suchozemských, rybičky, papoušky, plazy, obojživelníky i savce jako napří-
klad opičku kosmana bělovousého.

V PŘÍRODOVĚDECKÉM CENTRU

1313

Pan ošetřovatel nám odpovídal na naše zvída-
vé otázky a vyndal nám z klece některá zvířátka, 
která jsme si mohli i pohladit. Hladili jsme si činčilu, 
chameleona jemenského, agamu vousatou, ko-
rálovku a želvy. Z centra jsme odcházeli s příjem-
ným a povznášejícím pocitem z kontaktu se zvířát-
ky.

školní družina Hradec Králové

paní vychovatelka Kateřina Kaupová



ŠKOLNÍ DRUŽINA V RYCHNOVĚ

školní družina Rychnov nad Kněžnou 1414

Program v naší družince je vždy pestrý a plný zábavy. Vyrábíme, malujeme, zpíváme, 
učíme se básničky, často si dáme i do těla, abychom byli zdraví. Jak se říká, ve zdravém 
těle zdravý duch.  

Často hrajeme zábavné logopedické 
hry, např. „Na houbaře“ a „Na země-
dělce“. Houbaři hledají papírové houby        
s písmeny, na která vymýšlejí největší po-
čet slov, a zemědělci zase tato písmena 
hledají coby vybírači brambor pod hlí-
nou a rovněž na ně vymýšlejí co největší 
počet slov. Zadáním obměňujeme da-
nou kategorií, takže vymýšlíme zvířata, 
věci, jména atd. Naší nejnovější hrou je 
hra „Na rybáře“. V rybníčku nám plavou 
rybičky, které mají na sobě z jedné strany 
napsaná slova a z druhé strany obrázky. 
Naším úkolem je dle vylovené rybičky       
s příslušným obrázkem a slovem vymyslet 
větu či příběh. 

Logopedickými hrami rozvíjíme správnou arti-
kulaci, slovní zásobu, jazykový cit, porozumění 
slovním spojením a větám. Společná činnost 
nás baví a i přes časté opakování nás napa-
dá vždy něco nového.

paní vychovatelka Vendula Jírová



6.CJARNÍ KŘÍŽOVKA

třída 6.C 1515

Máte rádi jaro? 

My v 6.C jaro milujeme. Sluníčko krásně svítí a začíná hřát, všechno                   
se zelená, květiny rozkvétají a ptáci zpívají. Člověk má hned lepší náladu.            
Aby ta nálada byla ještě lepší, připravili jsme si pro vás takovou malou jarní 
křížovku.

Třída 6.C a paní učitelka Šárka Dostálová
44



MÁME RÁDI KAHOOT
Na druhém stupni ZŠ logopedické používáme        
při výuce velice často notebooky. Oblíbili jsme si 
interaktivní hru, která se jmenuje Kahoot. 

Jedná se o hru, do které se přihlásíme přes note-
book a prostřednictvím PINu ji aktivujeme. Ka-
hoot využíváme v rámci opakování probrané lát-
ky, nebo k upevnění učiva před písemnou prací. 
Odpovídáme buď formou kvízu, nebo určujeme,     
zda je otázka pravdivá či nepravdivá. Je to zábav-
né a někdy se společně s učiteli zasmějeme. Na 
konci hry se vždy objeví pódium s třemi nejlepšími 
účastníky hry. 

Hra nás prostě baví a zároveň si upevňujeme po-
znatky z předmětu výpočetní technika.

6.D

44

třída 6.D 1616

6.C

Třída 6.D a paní učitelka Hana Volková
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MĚSÍC KNIHY 7.C

třída 7.C

Ve středu 30. března jsme se zúčastnili 
projektového vyučování v rámci měsíce 
knihy, kterým je březen. Dozvěděli jsme 
zajímavosti o historii knih a seznámili jsme 
se s různými literárními žánry. Ukázali 
jsme si také, jak taková kniha vzniká a co 
všechno je potřeba zajistit, aby se mohla 
dostat do obchodu. 

Za úkol jsme měli přinést do školy svoji 
oblíbenou knížku a vysvětlit spolužákům 
o čem je a proč je zajímavá. Následně 
jsme vytvářeli vlastní knižní obálku a tu 
jsme vyvěsili na nástěnku ve škole, kde 
postupně vznikl strom Literárník. Nakonec 
jsme vyluštili šifru, kdy jsme museli hledat 
slova v různých knihách. 

Projektový den se nám moc líbil a těšíme 
na další zajímavé akce!

projektové 
vyučování 

Třída 7.C a pan učitel Tomáš Dostálek
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třída 7.D

GARTIC PHONE VE VÝUCE 7.D
Do výuky českého jazyka jsme zařadili webo-
vou aplikaci Gartic Phone. Je možné ji vyu-
žívat i v řadě dalších předmětů. V hodinách 
literatury každý žák navrhoval název svojí 
fantazijní knihy, ke kterému doplnil jméno 
hlavního hrdiny a prostředí děje. Žáci zapsali 
originální názvy knih do aplikace a spolužáci 
navrhovali obrázek na titulní stránku. Záro-
veň je aplikace vybízela k dalšímu důležité-
mu úkolu – podle nakreslených obrázků po-
znat, na co se knihy zaměřily. Vhodně pak 
propojujeme práci s formativním hodnoce-
ním a elektronikou. A jaké jsou názory žáků 
na využití aplikace ve výuce?

Tomáš: Je to zábava s kamarády.

Jakub: Aplikace se zaměřuje na malo-
vání a psaní.

Jiří: Gartic Phone mě baví, protože se 
tam propojuje psaní a kreslení.

Tadeáš: Gartic Phone je o malování 
toho, co kdo napíše.

Emma: Vtipná webovka.

Hana: Malování, hádání, zábava.

Patrik: Malování na pět minut – je to 
dobrá hra.

Denis: Někdo napíše to, co musí další 
spolužák namalovat.

Tonička: Hra na kreslení a spolupráci s 
přemýšlením. A rozvíjí zvídavost.

nové aplikace 
ve výuce

7.C

Třída 7.D a pan učitel Simon Schwab
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VELIKONOČNÍ KOMIKS 7.E

třída 7.E

Za třídu 7.E vytvořil Viktor Novák velikonoční komiks. 
Přejeme Vám příjemné počtení a veselé Velikonoce! 

Třída 7.E a paní učitelka Aneta Patková
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třída 8.C

POHODA 8.C
„Chtěli jsme si udělat pohodu, a tak jsme začali pracovat na relaxačním 
místě, to nám totiž ve třídě chybělo. Začali jsme zkoušet různě skládat 
skříňky k sobě tak, aby vzniklo něco jako postel. Po několika pokusech      
a změnách se nám to podařilo udělat tak, že jsme všichni spokojení. Oko-
lo „postele“ jsme  umístili světýlka a nad ni jsme nalepili obrázky. Na postel 
jsme položili deku a narovnali několik polštářků. Donesli jsme také různé 
hry, například „Prší“ a deskové hry a také něco na dekoraci. Nám se to 
tak líbí a každou přestávku někdo v „posteli“ relaxuje. Zkrátka je to nej-
lepší místo ve třídě.“
                  – kluci z 8.C

Slova třídní paní učitelky
Kluci sami od sebe začali zvelebovat třídu. Měli málo místa ve skříň-
kách, nic se jim tam nevešlo, a proto neváhali a nastěhovali si do tří-
dy několik vyřazených, avšak funkčních skříněk. Tím to všechno zača-
lo. Potom různě přeskupovali nábytek, až konečně byli s výsledkem 
spokojeni. Každý den něco přibylo nebo se změnilo. Nestačila jsem 
se divit, co je všechno napadlo – přemýšleli i nad umístěním květin                    
a dokonce si sami natáhli nahoře ve třídě provázky, na které si dávají 
zajímavé výkresy.  Je to paráda, že jsou kluci samostatní a že jim záleží 
na tom, jak to vypadá ve třídě, kde tráví tolik hodin.

7.E

Třída 8.C a paní učitelka Tereza Malcová
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ALOHA
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O ČEM PŘEMÝŠLÍME? 8.D

třída 8.D

Jaký citát nás zaujal?

Co na to žáci?

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný,  
   ale člověkem, který za něco stojí.“
     
     Albert Einstein

Anička: Co je smyslem života? Užít si 
život, být s lidmi, které máme rádi. Po-
máhat slabším.
Tomáš: Seberealizace.
Anička: Za celý život, co jsem na plane-
tě, jsem zjistila, že my lidé Zemi ubližuje-
me – vyčerpáváme zdroje a škodíme.
Lukáš: Nevím, proč žiju.
Nelča: Život se nedá plánovat.
Pavla: Život se naplánovat dá, ale pak 
je to nuda.

Nelča: Myslím, že je důležité být sám sebou, 
nežít podle ostatních.
Anička: Samozřejmě bychom se ale měli 
snažit neubližovat druhým, abychom jim 
neničili život.
Nelča: Možná je to proto, že mi nedáv-
no umřel děda, ale teď hodně přemýšlím           
o smrti.
Anička: Doufám, že moji blízcí neumřou dřív 
než já.
Nelča: Zajímalo mě vždy, proč sami sebe 
nevidíme celé a jiné lidi ano. Sami sebe 
vidíme jen v zrcadle.
Anička: A proč se v zrcadle vidíme jinak, 
než nás vidí ostatní?
Štěpán: Dělá mi radost, že můžu žít.

Třída 8.D a paní učitelka Zorka Jelínková
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třída 9.C

TAK TO JSME MY! 9.C
Náš čas na základní škole se pomalu krá-
tí, což si uvědomujeme, a tak se snažíme 
si naše poslední chvíle užít. Památkou              
na základní školu nám budou nejen spo-
lečné zážitky, ale také absolventské miki-
ny, které jsme si navrhli dle našich před-
stav a nechali vyrobit. Máme z nich radost 
a rádi je jako hrdí deváťáci nosíme.

Užíváme si společné výlety, projekto-
vé dny a další zajímavé aktivity. V rámci 
oslavy ukončení pololetí jsme s paní uči-
telkou třídní absolvovali túru po hradecké           
architektuře, při které jsme si připomněli 
architekturu gotiky a renesance. Zajímavý 
byl pro nás projektový den Mladý novinář, 
týkající se žurnalistiky a etického kodexu 
novináře. 

Někteří z nás se zapojili do vý-
tvarné soutěže Toyota Dream 
Car, protože jak již jistě víte, 
jsou mezi námi šikovní výtvar-
níci, kteří již v minulosti byli se 
svými kresbami úspěšní.

Naše třída očima žákyň P. Žďárské a M. Tvrdkové

deváťáci 
A nakonec to nejdůležitější. Odevzdání 
přihlášek na střední školy máme úspěšně 
za sebou. Někteří z nás do poslední chvíle 
váhali nad výběrem střední školy, nicmé-
ně nakonec jsme všichni přihlášky ode-
vzdali. Byl to pro nás životní moment, kte-
rý jsme s pomocí rodičů a naších učitelů 
zvládli a věříme, že se na vysněné školy 
dostaneme.

Třída 9.C a paní učitelka
Kateřina Boučková
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;

   NEJEN PŘED VLASTNÍM PRAHEM 

třída 9.D

JAK JSME SI UKLIDILI 9.D

O třídnických hodinách v pátek brzy ráno 
uklízíme. Žáci z 9.D se pustili do úklidu své 
třídy a vzali jsme to z gruntu. Umyli jsme 
okna, vytřeli lavice, srovnali učební po-
můcky, vyprázdnili poličky a uspořádali 
celou třídu. Chlapci také opravili žaluzie 
na okně. Nakonec jsme zametli a vytřeli 
celou třídu i chodbu před ní.

Při práci jsme si povídali, nasmáli se vtipům 
a veselým poznámkám. Kluci budou jed-
nou vzornými manžely, své partnerce opo-
rou. Nikdo si nestěžoval, každý svou práci 
odvedl nejlépe, jak uměl. Jsme už sehra-
ný tým. Žádný se z práce neuléval, a pro-
to jsme si zasloužili sladkou tečku. Upekla 
jsem klukům buchty s tvarohem a povidly. 
Zapíjeli jsme je džusem a měli jsme radost            
z dobře odvedené práce. 

Třída 9.D a paní učitelka Blanka Roháčková
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ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ
V termínu 6. – 12. března se uskutečnil v srdci Orlických hor ve vesničce Deštné v Orlic-
kých horách zimní výcvikový kurz naší školy. V nedělních odpoledních hodinách jsme 
přijeli do penzionu Anička, kde to všechno začalo. 

Zúčastnilo se celkem 26 žáků, 
na které dohlíželi 4 pedagogo-
vé. Žáci byli rozděleni na lyžaře 
(celkem 17) a turisty (celkem 
9), dle jejich přání před odjez-
dem na kurz. Tyto dvě skupiny 
měly rozdílný denní plán. 

S kolegou jsme s lyžaři odjíž-
děli dvakrát denně ski-busem       
do ski-centra, kde nám byla 
k dispozici modrá, červená 
a pro některé později i černá 
sjezdovka. Lyžovali jsme v do-
poledních a odpoledních blo-
cích po náležitém rozdělení 
žáků do dvou výkonnostních 
skupin. V poledne byla pauza 
na oběd, kdy jsme dostali vždy 
polévku a hlavní jídlo, a to                                       
i k večeři. Snídaně byla formou 
bohatých švédských stolů.

zimní výcvikový kurz 2424



;

Kolegyně se zbylými žáky měly na programu poznávání turistických cílů v blízkém oko-
lí.  Navštívili Jedlovou, kostel sv. Matouše, Šediviny, Šerlišský mlýn, Masarykovu chatu, 
pohraniční vojenské opevnění aj. Výlet na Masarykovou chatu byl společný pro obě 
skupiny a uskutečnil se ve středu. 

Odpoledne měli žáci určitý prostor na osobní volno, které vyplňovali hraním fotbálku, 
kulečníku, karet nebo potřebným odpočinkem v klubové místnosti za dozoru pedago-
ga. Po večeři byl na programu večerní program. Jednalo se o seznamovací hry, turnaje, 
soutěže a hry relaxačně-zábavného charakteru. Ve čtvrtek na penzion přijel přednášet 
náčelník horské služby, který děti seznámil s činností horské služby, prací speciálně vycvi-
čených psů a obecně situací na horách a rizik s tím spojených.

Kurz se povedl na výbornou. Vzdělávací cíle v rámci tělesné výchovy byly splněny. Cíle 
v rámci kulturně-poznávací činnosti také. Žáci si kurz dle svých slov moc užili a již se těší 
na další dobrodružství.  

      Zástupce vedoucího kurzu Mgr. Tomáš Dohnanský 

zimní výcvikový kurz 2525
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KROUŽEK LEGA A MERKURU

zájmové kroužky

Každý týden ve středu se scházíme s 
žáky na zájmovém kroužku Stavíme 
z Lega a Merkuru. Tvoříme zde monto-
vané výtvory jak podle návodu u sta-
vebnice, tak i podle vlastní fantazie. 
Učíme se nejen technické představi-
vosti, ale také rozvíjíme vzájemnou spo-
lupráci při stavbě složitějších výtvorů        
ve skupinách.
 
          paní učitelka Simona Schmiedová

KROUŽEK 3D TISKU
Žáci deváté a páté třídy se v tomto školním roce ak-
tivně podílí na podobě kroužku 3D tisku. Po počáteč-
ním seznámení se se stavbou 3D tiskárny a prvotním 
zaškolení, jsou již schopni sami vytvářet jednoduché    
i složitější 3D modely v programech pro tvorbu mode-
lů. Jednotlivé 3D objekty sestavují ze základních tva-
rů, které je možné různě editovat a upravovat. Vytvo-
řené modely pak převádějí k tisku přímo na tiskárně. 
Seznamují se tak s moderní metodou 3D tisku, která 
nachází uplatnění v různých odvětvích života, napří-
klad v lékařství nebo filmovém průmyslu.

                        paní učitelka Helena Hudcová
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Poznávat svět kolem sebe a hrát si s ním. To přesně pl-
níme každý pátek odpoledne v našem kroužku. A pou-
žíváme k tomu docela obyčejné věci. Třeba led, ocet, 
baterku, zrcadlo, mléko nebo hrášek. A co myslíte vy. 
Hoří sníh? Má se rád ocet se sodou? Dokáže voda     
přelézt ze sklenice do jiné skleničky? Kolik bublin mohu      
vyfouknout do jedné velké bubliny? Nevíte? Tak to je 
nejvyšší čas navštívit náš kroužek. 

        paní učitelka Radka Černohousová

; zájmové kroužky

KROUŽEK PŘÍRODNÍK

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA
Ve školním roce 2021/2022 žáci čtvrté třídy 
navštěvují kroužek anglického jazyka. V prů-
běhu roku se tak postupně seznamují se zá-
klady anglického jazyka a prohlubují si tak 
znalosti získané při výuce.

Děti si rozvíjí své schopnosti a dovednosti, 
komunikaci a tvořivost. Při práci v kroužku 
využívají celou řadu různých materiálů, her, 
aplikací a písniček, které jim pomáhají rozví-
jet slovní zásobu. Učí se soutěživosti 
i spolupráci a užívají si také spoustu zábavy.

    paní učitelka Helena Hudcová
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; zájmové kroužky

KROUŽEK FLORBALU
Každý pátek od 13:55 probíhá ve vel-
ké tělocvičně kroužek florbalu. Dochází    
na něj stabilně kolem 10 žáků ze 3. – 9. 
třídy. Vzhledem k věkové různorodosti, 
rozdílům v technických dovednostech 
a výkonnostních limitech se snažím zá-
jmový kroužek koncipovat tak, aby si ho 
všichni náležitě užili a nikdo neodcházel 
zklamaný, že se nezapojil do hry nebo 
naopak neměl dostatečnou konkuren-
ci. Toto se snažím eliminovat tím, že se 
do závěrečné hry sám zapojuji a snažím 
se v dětech rozvíjet spolupráci, komuni-
kaci a respekt při hře, a to všechno v du-
chu fair-play. 

Kroužek florbalu ale není jen o hře samotné, 
ale i o tematických rozcvičkách, průprav-
ných + speciálně průpravných cvičeních 
a herní teorii. Základem ale je radost z po-
hybu, uvolněná atmosféra a zdravá soutě-
živost, kterou si děti, doufám, užívají stejně 
tak jako já. 

pan učitel Tomáš Dohnanský
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KROUŽEK POHYBOVÉ VÝCHOVY

zájmové kroužky

Ve školním roce 2021/22 se děti přihlásily 
na zájmový kroužek zaměřený na sportovní 
vyžití: POHYBOVÁ VÝCHOVA. Kroužek má 
dlouholetou tradici a pravidelně najde svo-
je nadšence a příznivce.

V letošním roce se školáci: Adam, Samuel, 
Jirka, Sven a Martin věnují hodince sportu 
v tělocvičně. Obsahem kroužku jsou propí-
nací a napínací cvičení, posilování, míčo-
vé hry, atletika, vytrvalostní cvičení, ale ne-
zapomínáme ani na gymnastiku, dechová 
a silová cvičení nebo soutěže. Mezi nejob-
líbenější aktivity patří míčové hry a „opičí 
dráha“. Sport nás baví a mnohému jsme se 
při sportovních aktivitách naučili.

Kluci ze sportovního kroužku a paní učitelka Petra Dvořáčková
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; zájmové kroužky

KROUŽEK VÝTVARNÉHO TVOŘENÍ
Už od října se pravidelně každou středu 
7. vyučovací hodinu scházíme ve stejné 
partě čtyři dívky z první třídy – Nelinka, 
Leontýnka, Klaudinka a Nikolka, spo-
lečně se staršími kamarády Terezkou                
a Tondou, kteří nám vždy pomohou, 
když potřebujeme a samozřejmě s paní 
učitelkou Hankou a paní asistentkou 
Ivou.

Užíváme si společně spoustu zábavy. 
Vytváříme různé výrobky nejen z papí-
ru, ale i z materiálu, který máme doma. 
Naposled jsme například kreslili se solí. 
Také máme za sebou výrobu různých 
podzimních i zimních dekorací z papíru, 
ale i třeba ze dřeva. 

Nejvíce se nám líbilo vytváření zvířátka 
z balónku a strašidlo z kelímku. V nad-
cházejících hodinách nás bude čekat 
velikonoční tvoření, budeme také vyrá-
bět dárky pro maminky a tatínky ke dni 
matek a otců. Čeká nás ještě spoustu 
příjemně strávených chvil spolu a moc 
se na ně těšíme. 

paní učitelka Hana Prokopová
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