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Milé děti, vážení rodiče a čtenáři časopisu,

školní	rok	2021/2022	nám	pomalu	spěje	ke	svému	konci.	Blíží	se	čas,	kdy	se	žáci	
s	rozzářenýma	očima,	úsměvem	na	tváři	a	vysvědčením	v	ruce	rozeběhnou	
ze	školy	vstříc	novým	letním	dobrodružstvím.	Předtím	nám	však	dovolte	ohléd-
nout	se	za	uplynulým	druhým	pololetím	školního	roku	a	všemi	zážitky,	které	žáci										
a	učitelé	na	ZŠ	logopedické	zažili.	V	letním	vydání	časopisu	Logozprávy	na	Vás	
čekají	aktuální	 zprávy,	 které	připravili	 třídní	 redakce	prvního	 i	druhého	 stup-
ně.	Čeká	na	Vás	spousta	zajímavých	článků	o	různorodých	aktivitách	našich	
žáků.	Přejeme	Vám	krásné	prázdniny!

          Vaše ZŠ logopedická



třída 1.C 33

Hurá,	dočkali	jsme	se.	Měsíc	květen	utekl	jako	
voda	 a	my	 jsme	mohli	 s	 měsícem	 červnem	
začít	 slavit.	 Hned	 1.	 června	máme	 totiž	 svá-
tek	-	je	DEN	DĚTÍ.	Vyrazili	jsme	s	paní	učitelkou																	
na	Smetanovo	nábřeží	naproti	městským	láz-
ním	a	tam...	ale	pěkně	popořádku.	

Nejdřív	jsme	dojeli	autobusem	na	zastávku	FN	
a	prošli	se	krásnou	cestou	podél	vody	až	do	Ji-
ráskových	sadů,	které	krásně	kvetly	a	voněly.	
Tam	jsme	se	osvěžili	dobrou	svačinou	od	ma-
minek.	

V	deset	hodin	jsme	vyrazili	na	výlet	parníčkem	
Královna	Eliška.	Plavba	 trvala	50	minut	a	byl	
to	 zážitek.	Moc	 se	 nám	 líbil	 i	 kamenný	most	
na	Pláckách.	Po	plavbě	už	byl	ten	pravý	čas	
na	zmrzlinu	a	to	bylo	teda	fajn	příjemné	letní	
osvěžení.

Cesta	 MHD	 zpět	 ke	 škole	 netrvala	 dlouho														
a	svůj	den	 jsme	zakončili	výborným	obědem	
ve	školní	jídelně.

Den	dětí	se	moc	povedl!

prvňáčci z 1.C a paní učitelka Petra Dvořáčková

 Plavba parníkem



třída 1.D 44

prvňáčci z 1.D a paní učitelka Romana Volterová

Ve	 středu	 jsme	 navštívili	 obří	 akvárium	 –	
největší	sladkovodní	akvárium	v	České	re-
publice,	 které	 se	 nachází	 u	 nás	 v	 Hradci	
Králové.	Obdivovali	jsme	velikost	a	pestrost	
barev	ryb.	Ve	čtvrtek	jsme	v	rámci	edukač-
ního	programu	 „Za	mamuty	do	pravěku“	
zavítali	do	doby	 ledové.	Následně	 jsme	si	
prohlédli	expozice	muzea.	Týden	 jsme	za-
končili	sportovním	dnem	na	hřišti	školy,	kde	
jsme	předvedli	svoje	sportovní	výkony.	

Celý	týden	jsme	si	skvěle	užili	a	hodnotíme	
ho	na	jedničku.

Na	Den	dětí	jsme	se	za	krásného	slu-
nečného	počasí	vypravili	parníčkem	
po	Labi	a	užívali	si	super	relaxaci.	

Následující	týden	jsme	prožívali	krás-
né	 zážitky	 v	 rámci	 sportovně-rela-
xačního	 týdne.	 Týden	 jsme	 zahájili	
turistikou	na	Planetární	stezce,	pozo-
rováním	života	v	okolí	 rybníku	Datlík	
a	hledáním	pokladu.	Další	den	jsme	
se	vydali	vlakem	do	Častolovic,	kde	
jsme	si	prohlédli	zámek,	zvěřinec	a	rů-
žovou	zahradu.	



třída 1.E 55

Červen	nabral	v	našem	školním	roce	úplně	jiné	obrátky.	Nejen-
že	se	pomalu	blíží	konec	školního	roku	ale	hlavně	tento	měsíc	
s	sebou	přinesl	i	pěkné	slunečné	dny.	Neotálíme	a	ve	volných	
chvílích	vyrážíme	do	přírody,	abychom	toho	co	nejvíce	využili!

Nedělá	nám	tedy	problém	jít	na	hřiště	či	do	parku	během	tě-
lesné	výchovy	nebo	kreslit	po	chodníku	křídami	při	pracovních	
činnostech.

V	přírodě	 však	 netrávíme	 jen	 vyučovací	 hodiny	ale	 i	 většinu	
projektových	dnů.	Začalo	to	Dnem	dětí.	Celý	dopolední	pro-
gram	probíhal	v	parku	na	trávě,	kde	jsme	rozložili	deku	a	na-
bídli	spolužákům	dobroty,	které	jsme	na	piknik	přinesli.	Nejenže	
bylo	o	zábavu	postaráno	ale	hlavně	byla	pohodová	atmosfé-
ra.	Veškeré	aktivity	se	plnily	hned	s	úsměvem,	když	kolem	nás	
zpívali	ptáčci	a	voněla	příroda.	To	byl	boží	den!

Pěkné	počasí	nám	přálo	i	při	sportovně-re-
laxačním	týdnu.	Nejvíce	se	nám	všem	líbilo	
úterý,	kdy	 jsme	vyrazili	do	Častolovic	a	se-
šli	 se	 tam	 i	 s	 kamarády	ze	ZŠ	 logopedické										
z	Hradce	Králové.

Nejvíce	 natěšeni	 jsme	 však	 na	 náš	 školní	
výlet,	 u	 kterého	doufáme,	 že	 vyjde	podle	
plánu	a	sluníčko	se	na	nás	v	ten	den	také	
usměje.	Poté	už	zbývá	si	jen	předat	vysvěd-
čení	a	vyrazit	vstříc	prázdninovému	dobro-
družství.

prvňáčci z 1.E a paní učitelka Natálie Bělohlávková



66třída 2.C a 4.C

třídy 2.C a 4.C s paní učitelkou Bronislavou Geržovou a Michaelou Kolářovou

Letos	jsme	vyrazili	na	školu	v	přírodě	na	Liščí	farmu.	Počasí	sice	bylo	každý	den	jiné,	
ale	nám	to	vůbec	nevadilo.	Nevíce	času	jsme	trávili	venku.	Když	pršelo,	věnovali	
jsme	se	samozřejmě	výuce	a	hráli	stolní	hry.	Ve	středu	byl	opravdu	pěkný	teplý	den	
a	pro	nás	to	byla	velká	výzva,	kdo	chtěl,	mohl	se	osvěžit	v	bazénu.	Na	závěr	školy		
v	přírodě	jsme	všichni	dostali	krásnou	knížku	a	diplom.



77třída 2.C a 4.C



Od	 našeho	 průvodce,	 pana	 Tokoše	 jsme	 se	
dozvěděli,	 že	 se	 maminka	 Daisy,	 přistěhovala							
do	Čech	 z	 Londýna.	Daisy	 vyrůstala	od	 svých	
pěti	let	pouze	s	maminkou.	Žily	v	Praze,	ale	ang-
lická	babička	kupovala	malé	Daisy	spoustu	an-
glických	dětských	knížek.	Byly	 to	hlavně	knížky	
o	zvířatech,	které	později	ovlivnily	tvorbu	Daisy.

Knížka	 Můj	 medvěd	 Flóra	 je	 nádherná	 knížka	
pro	úplně	malé	čtenáře.	Na	všedním	dnu	ma-
lého	medvídka	je	krátkým	povídáním	popsané,	
co	všechno	takový	medvídek	může	prožít.

Kromě	 psaní	 se	 věnovala	 Daisy	 Mrázková	 vý-
tvarné	činnosti.	Studovala	na	uměleckoprůmy-
slové	 škole,	 kterou	 však	 kvůli	 uzavření	 a	 válce	
nedostudovala.	Ale	její	knížka	Malenka	a	štětec	
je	plná	omalovánek.

Putování	 v	 Podorlické	 galerii,	 kam	 jsme	 se											
za	 ilustracemi	 a	 knížkami	 od	 Daisy	 Mrázkové											
vypravili,	provází	knížka	Slon	a	mravenec.

Sotva	 jsme	 si	 prohlédli	 výstavu	 skic	 a	 zjistili	
jsme,	 jak	postupně	vznikají	návrhy	pro	 ilustraci,												
dostali	jsme	zajímavý	úkol.	Museli	jsme	najít	ukry-
té	krabičky	se	třemi	symboly:	mravence,	slona															
a	medvídka.

88třída 2.D

třída 2.D a paní učitelka Dagmar Barnetová

Nebylo	 to	 ani	 tak	 těžké,	 spíš	 tajemné.						
V	 každé	 krabičce	 na	 nás	 čekalo	 pře-
kvapení	v	podobě	obrázku,	který	jsme	si	
všichni	nalepili	do	pracovního	listu,	který	
nám	pan	Tokoš	dal.

Ve	 výtvarné	 dílně	 jsme	 nakreslili	 stopy	
mravence,	slona	i	medvídka	a	podle	ná-
vodu	na	stěně	se	nám	podařila	zvířátka	
namalovat.

Dozvěděli	 jsme	 se	 o	 malířské	 technice	
akvarel	a	určitě	si	ji	při	výtvarné	výchově	
vyzkoušíme.	

Výpravu	za	knížkami	a	obrázky	jsme	kon-
čili	prohlídkou	a	čtením	knížek.	Hrozně		se	
nám	líbilo	čtení	o	výletu,	na	který	se	vy-
dal	společně	mravenec	a	slon.	Zatímco	
mravenec	popisuje	svět	a	místa,	kterými	
procházím	ze	země,	slon	vše	vidí	a	vnímá	
ze	své	výšky.	Ta	 je	v	porovnání	s	výškou	
mravence	hodně	odlišná.	I	přesto	si	oba	
rozumí	a	výlet	se	jim	vydaří.

Daisy Mrázková je autorkou mnoha knížek pro děti, které nejen napsala, 
ale i ilustrovala. My jsme se za jejími obrázky vypravili do Podorlické galerie                 
v Rychnově nad Kněžnou.



Výpravu	 za	 knížkami	 a	 obrázky	
jsme	 končili	 prohlídkou	 a	 čtením	
knížek.	Hrozně	se	nám	líbilo	čtení	
o	 výletu,	 na	 který	 se	 vydal	 spo-
lečně	mravenec	a	 slon.	 Zatímco	
mravenec	popisuje	 svět	a	místa,	
kterými	 procházím	 ze	 země,	 slon	
vše	vidí	a	vnímá	ze	své	výšky.	 Ta	
je	 v	 porovnání	 s	 výškou	mraven-
ce	hodně	odlišná.	 I	přesto	si	oba						
rozumí	a	výlet	se	jim	vydaří.

Kromě	 výstavy	 ilustrací	 jsme	 si	
prohlédli	 i	 staré	 hračky,	 kočárky	
a	 různé	předměty,	 které	 se	pou-
žívaly	v	době	našich	prababiček.	
Z	minulosti	 nás	 zaujala	 fotografie	
náměstí	 v	 Rychnově	 nad	 Kněž-
nou,	 kde	 se	na	místo	moderních	
aut	a	kočárků	prochází	lidé	v	pro	
nás	již	zastaralém	oblečení	a	po-
jíždí	 auta,	 která	 uvidíme	 jen	 při	
srazech	veteránů.

Pokud	 byste	 také	 chtěli	 vidět	
výstavu	 obrazů	 a	 ilustrací	 Daisy	
Mrázkové,	dozvědět	se	víc	o	jejím	
životě	nebo	o	době	pro	nás	minu-
lé,	přijeďte	do	Podorlické	galerie	
v	 Rychnově	nad	 kněžnou.	Určitě	
to	 stojí	 za	 to	a	nebudete	 litovat.	
Třeba	 dostanete	 vystřihovánku	
opice,	kterou	si	vybarvíte	a	slepíte	
jako	jsme	to	udělali	my	ve	2.D.

99třída 2.D



1010třída 3.C
třída 3.C a paní učitelka Simona Schmiedová

Na	Den	dětí	
1.	června	jsme	se	vy-

pravili	na	přírodní	památku				
,,Na	Plachtě“.	Cestou	jsme	se	

dozvěděli	mnoho	informací	o	rost-
linách,	které	jsme	cestou	poznávali.	
Potěšila	nás	také	zvířata,	která	jsme	

viděli.

A	protože	už	víme,	jak	se	v	přírodě	
chovat,	nebála	se	nás!	Labuť						
i	divoké	kachny	nás	mile	při-
vítaly	na	břehu	rybníka.

3.C



1111třída 5.C A 5.D
třída 5.C a 5.D s paní učitelkou Janou Šámalovou a Janou Trusinovou

Od	letošního	školního	roku	se	žáci	poprvé	
učí	informatiku	podle	kompletně	předěla-
ných	vzdělávacích	programů.	

Hlavním	 rozdílem	 je	 to,	 že	 se	 nyní	 věnu-
jeme	 základům	 programování	 a	 rozvoji	
obecného	 informatického	 myšlení.	 Vět-
šinu	 času	 žáci	 pracovali	 s	 programova-
cím	 jazykem	 Scratch,	 který	 je	 na	 rozdíl																	
od	profesionálních	programovacích	jazy-
ků	silně	vizuální.	Žáci	tak	mají	možnost	ma-
nipulovat	s	grafickými	elementy	a	nejsou	
odkázáni	 na	 psaní	 složitého	 kódu	 pouze			
v	 textové	 podobě	 a	 anglickém	 jazyce.	
Zároveň	 se	však	učí	 všechna	důležitá	 lo-
gická	 pravidla	 a	 postupy,	 kterými	 se	 řídí	
složitější	 programování	 profesionálních	
aplikací	nebo	velkolepých	videoher.	

V	 tomto	 školním	 roce	 již	 zvládli	 žáci																			
5.	 ročníku	 vytvořit	 jednoduchou	 počíta-
čovou	 hru	 se	 střelbou	 na	 robota	 nebo													
o	kuřeti,	které	přeskakuje	různé	překážky.	

Už	se	moc	těšíme	až	budeme	pokračovat	
v	 příštím	 školním	 roce	 a	 vytvoříme	 zase						
o	něco	složitější	a	zajímavější	projekty!	



1212třída 5.D



školní družina Hradec Králové 1313

Jedno	 krásné	 květnové	 pondělní	 odpoledne	
se	 vydala	 všechna	 čtyři	 oddělení	 školní	 družiny								
na	 příjemnou	 procházku	 lesem	 za	 Roudničkou													
s	 lesním	pedagogem	z	UHUL,	který	nám	zajíma-
vě	vypravoval	o	lese,	o	tom,	jak	se	v	lese	chovat	
a	jak	se	o	les	starat.	Hráli	jsme	hry,	tvořili	obrázky	
z	 přírodnin	 a	 zkoumali	 pod	 lupou,	 co	 se	 ukrývá									
v	 kůře	 stromů.	 Les	 jsme	 poznávali	 téměř	 všemi	
smysly.	Svítilo	nám	sluníčko,	takže	jsme	si	odpole-
dne	v	lese	hezky	užili.

Kdosi	 řekl,	 že	 rodina	 a	 přátelé	 jsou	 naši-
mi	 skrytými	 poklady.	 A	 to	 stojí	 za	 oslavu.										
Proto	jsme	se	připojili	k	poselství	Mezinárod-
ního	dne	rodiny	a	v	pondělí	16.	května	2022	
jsme	na	školní	zahradě	připravili	hru	„Cesta											
za	štěstím“	pro	všechny	děti	ze	školní	družiny	
a	jejich	rodiny	a	kamarády. 

paní vychovatelka Radka Černohousová

paní vychovatelka Kateřina Kaupová



školní družina Rychnov nad Kněžnou 1414

Dozvěděli	 jsme	 se	 o	 nich	 mnoho	 zajímavých	
informací,	které	jsme	doposud	nevěděli.	Napří-
klad,	že	pštros	dvouprstý	je	nelétavý	a	nejrych-
lejší	pták,	který	běhá	až	75	km/h.	O	lamě	jsme	se	
naučili,	že	 je	to	 inteligentní	tvor,	který	má	moc	
rád	 děti.	 Největším	 zážitkem	 bylo	 krmení	 koz.	
Měli	jsme	možnost	jít	až	k	nim	do	ohrady,	dát	jim	
jejich	oblíbené	krmivo	a	pohladit	si	je.	Jako	po-
děkování	 jsme	odrecitovali	básničku	a	předali	
společný	obrázek	se	zvířátky.	Výlet	jsme	si	moc	
užili.	

paní vychovatelka Vendula Jírová

V	měsíci	červnu	jsme	se	vydali	na	výlet	za	zvířátky	do	Podhorního	mlýna,	
který	se	nachází	v	Kostelci	nad	Orlicí.	Delší	procházkou	jsme	se	dostali	
až	na	konec	města.	Už	cestou	jsme	míjeli	ohradu	s	koníky.	V	samotném	
penzionu	jsme	mohli	spatřit	lamu	Honzíka	a	pštrosa	Vikouše.



Naši	prvňáčci	jsou	nadšení	fanoušci	filmové	série	o	mladém	čarodějovi	
a	jeho	přátelích.	O	příběhu	Harryho	Pottera	vědí	téměř	vše,	a	proto	jsme	
se	rozhodli,	že	si	celé	jedno	odpoledne	užijeme	ve	stylu	bradavické	školy.	
Jako	první	bylo	zapotřebí	se	všem	ukázat	ve	svých	čarodějnických	hábi-
tech	a	rozdělit	se	do	patřičných	kolejí	–	Mrzimoru,	Havraspáru,	Nebelvíru	
či	Zmijozelu.

Všichni	byli	s	rozhodnutím	Moudrého	klobouku	spokojení	a	bylo	na	čase	
se	posilnit	v	naší	Velké	síni	(školní	jídelně).	Po	cestě	zpět	dostali	malí	kou-
zelníci	 nelehký	 úkol.	 Aby	 se	později	 dostali	 do	 Prasinek	a	do	 hostince						
„U	dvou	košťat	na	něco	dobrého,	museli	od	tří	mudlů	získat	tři	podpisy.	
Podařilo	se	jim	to!	

První	hodinou	v	naší	škole	čar	a	kouzel	bylo	věštění	z	kávové	sedliny.	Ka-
ždý	mohl	v	kávě	vidět	různé	obrazce	a	tak	byly	výsledky	opravdu	rozma-
nité.	Podařilo	se	nám	zachytit	například	ocas	mořské	panny,	psa	nebo	
čerta.	

paní vychovatelka Simona Chaloupková

školní družina Rychnov nad Kněžnou 1515



školní družina Rychnov nad Kněžnou 1616

První	hodinou	v	naší	 škole	čar	a	kouzel	bylo	věštění	 z	kávové	sedliny.	Každý	mohl									
v	kávě	vidět	různé	obrazce	a	tak	byly	výsledky	opravdu	rozmanité.	Podařilo	se	nám	
zachytit	například	ocas	mořské	panny,	psa	nebo	čerta.	

Velmi	 zajímavým	 předmětem	 je	 i	 bylinkářství,	 kterému	 jsme	 také	 věnovali	 čas.																
Po	čichu	jsme	poznávali	různé	druhy	koření	a	povídali	si,	k	čemu	se	jaký	druh	používá.	

Po	namáhavé	výuce	přišla	chvíle	na	turnaj	ve	famfrpále.	Dva	školní	týmy	se	postavili	
proti	sobě,	aby	změřili	své	herní	síly.	Stejně	tak	jako	ve	filmu	i	u	nás	hrála	důležitou	roli	
zlatonka,	která	rozhodla	o	vítězi	zápasu.	

Třešničkou	na	dortu	tomuto	dni	byla	již	zmíněná	návštěva	Prasinek	a	hostince,	kde		
na	 nás	 čekalo	 drobné	 občerstvení.	Muffiny	 zdobené	 kolejními	 znaky	 a	 v	 lahvích	
lektvary	–	Mnoholičný	lektvar	a	Felix	Felicis	(Tekuté	štěstí).

Myslím,	že	se	nám	den	vydařil	na	jedničku!



třída 6.C a 6.D 1717

Ve	středu	27.	dubna	se	celý	druhý	stupeň	vypravil	na	exkurzi	do	našeho	hlav-
ního	města.	Vyjeli	 jsme	autobusem	ráno	v	7.15	hodin.	Cesta	proběhla	v	klidu										
a	v	10	hodin	jsme	byli	v	Praze,	kde	si	nás	rozdělily	tři	průvodkyně.

S	naší	paní	průvodkyní	 jsme	se	vydali	pod	Petřín	na	stanici	 lanovky.	Petřínská	
lanovka	jsou	vlastně	dva	vláčky,	které	jedou	proti	sobě	po	kolejích	a	uprostřed	
se	vyhnou.	Na	Petříně	jsme	šli	kolem	Štefánikovy	hvězdárny	a	rozhledny	do	zr-
cadlového	bludiště,	kde	byla	velká	legrace	hlavně	v	místnosti	se	zrcadly,	které	
ukazují	 různě	zkreslené	obrazy.	Jednou	 jste	malí	a	 tlustí,	 jindy	dlouzí	a	hubení,	
nebo	různě	pokroucení.

Z	Petřína	jsme	sešli	kolem	Strahovského	kláštera	na	Hradčany.	Na	Hradě	jsme	
museli	projít	přes	 kontrolu,	abychom	náhodou	neměli	 u	 sebe	nějakou	 zbraň.	
Podívali	jsme	se	do	Vladislavského	sálu	a	do	baziliky	sv.	Jiří.

Dále	jsme	si	prošli	Zlatou	uličku,	kde	jsou	různé	malinkaté	domečky,	ve	kterých	
kdysi	bydlelo	několik	lidí.	Podívali	jsme	se	třeba	do	domku	švadleny	nebo	zlat-
nické	dílny.	

Po	 Starých	 zámeckých	 schodech	 jsme	 došli	 na	 Malou	 Stranu,	 přes	 Kampu										
na	Karlův	most,	kde	jsme	si	užili	pohledy	na	řeku	Vltavu,	podívali	jsme	se	k	Bet-
lémské	kapli,	kde	působil	Mistr	Jan	Hus	a	pak	už	jsme	šli	přímo	na	Staroměstské	
náměstí,	kde	jsme	si	prohlédli	Staroměstskou	radnici	s	orlojem.	Tady	jsme	paní	
průvodkyni	poděkovali	za	trpělivost	a	už	sami	jsme	se	vydali	přes	Václavské	ná-
městí	k	Hlavnímu	nádraží,	kde	nás	vyzvedl	náš	autobus.	

Domů	 jsme	 odjížděli	 unavení,	 uchození	 –	 ušli	 jsme	 asi	 15	 km,	 ale	 plní	 dojmů													
a	zajímavých	informací.

třídy 6.C a 6.D s paní učitelkou Hanou Volkovou a Šárkou Dostálovou



třída 7.C

Od	pondělí	20.	června	do	pátku	24.	června	se	žáci	7.C	zúčastnili	sportovně-rela-
xačního	 týdne.	 Společně	 se	 svým	 třídním	učitelem	prožili	 týden	plný	 zajímavého	
projektového	vyučování.

V	pondělí	 se	 žáci	 vypravili	 k	 rybníku	 Biřička,	 kde	na	ně	čekal	 netradičně	pojatý	
projekt	bezpečného	internetu.	Na	jednotlivých	stanovištích	se	věnovali	základním	
pravidlům	bezpečného	chování	v	online	světě.	V	úterý	jsme	se	zaměřili	na	svět	bez	
odpadů	a	společně	jsme	přemýšleli	nad	tím,	 jak	šetřit	planetu	a	připomněli	si	 jak	
správně	třídit	odpad.	Ve	středu	na	nás	čekal	projektový	den	bezpečné	školy,	kdy	
hlavní	náplní	byla	první	pomoc	a	dopravní	výchova.	Čtvrtek	byl	den,	který	patřil	
povídání	o	rodině	a	odpočinku	při	pikniku	v	Šimkových	sadech,	přičemž	v	pátek	
jsme	se	vydali	opět	na	Biřičku,	tentokrát	však	v	rámci	sportovně-branného	dne.

Až	na	pondělní	bouřku	se	celý	týden	vydařil	a	byl	tak	příjemnou	pomyslnou	tečkou	
za	školním	rokem	2021/2022.

Třída 7.C s panem učitelem Tomášem Dostálkem
1818



třída 7.D 1919

V	 rámci	 autoevaluačního	 (sebehodnotícího)	 týdne	 na	 konci	 polole-
tí	 jsme	 si	 vyzkoušeli	metodu	nazvanou	„Erb“.	 Tuto	metodu	může	vyu-
žít	každý	žák,	rodič	nebo	učitel.	Pomáhá	všem	shrnout	krátké	i	dlouhé										
časové	období	(například	celé	pololetí	ve	školním	roce)	a	vyzdvihnout	
úspěchy.	A	pomocí	 těch	 snáze	překonávat	překážky,	které	po	cestě		
do	cíle	musíme	úspěšně	zdolat.	

Erb	 je	důležitou	součástí	 formativního	hodnocení	ve	výuce.	Tento	typ	
hodnocení	je	pro	naši	školu	jednou	z	důležitých	součástí	vzdělávání.

	 	 	 								třída	7.D	s	panem	učitelem	Simonem	Schwabem



třída 7.E

Těšíte se na letní prázdniny? My v 7.E ano! 

Školní	 rok	 2021/2022	 se	 už	 chýlí	 ke	 konci	 a	my	 počítáme	 poslední	
dny	do	 letních	prázdnin,	 během	 kterých	 nás	 čeká	 spoustu	 zážitků.										
Abychom	 vám	 zpříjemnili	 slunné	dny,	 připravili	 jsme	 si	 pro	 vás	 letní			
osmisměrku.	Přejeme	vám	hodně	zábavy!

Třída 7.E a paní učitelka Aneta Patková

2020

hledaná slova:	Balon,	batoh,	plavky,	jahoda,	meloun,	letadlo,	
kniha,	slunce,	palma,	stan,	zmrzlina,	vlak,	voda



třída 8.C

Co má umět pravý muž?
-	Rozdělat	oheň
-	Zacházet	s	nožem
-	Připravit	si	sám	jídlo
-	Zorganizovat	si	práci
-	Mít	představu	a	cíl
-	Spolehnout	se	na	sebe

-	Spolupracovat
-	Být	zodpovědný
-	Orientovat	se	v	přírodě
-	Mít	smysl	pro	humor

Třída 8.C a paní učitelka Tereza Malcová
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Na	Den	dětí	si	kluci	z	8.C	v	hradeckých	lesích	dokázali,	že	
toho	všeho	jsou	schopni.	Na	vyhrazeném	místě	si	u	ryb-
níčku	Kříž	sami	nanosili	dříví,	rozdělali	oheň,	připravili	pruty	
na	opékání,	opekli	 si,	 co	 si	 z	domu	přinesli	 –	a	 že	 toho	
nebylo	málo:	např.	Vojta	 si	na	 zádech	donesl	 skládací	
stoličku,	grilovací	pánev,	nůž,	sekyrku,	podpalovač,	sýr,	
omáčku...,	Kája	si	zase	donesl	vejce,	a	přesto,	že	tihle	dva	
ve	třídě	běžně	nespolupracují,	usmažili	si	společně	vejce	
na	slanině.	Při	 zpáteční	cestě	se	malá	skupinka	ztratila,	
omylem	zabočili	na	jinou	stezku,	ale	dokázali	se	sami	zo-
rientovat	a	najít.	Takže	to	s	pány	kluky	vypadá	nadějně!



třída 8.D

Jsme čtenáři!
V	naší	 třídě	 se	najde	mnoho	čtenářů.	
Každý	ale	čteme	něco	 jiného.	O	 tom	
jsme	si	povídali	na	projektu	Měsíc	knihy.	
Ti,	co	ke	knížkám	zatím	vztah	nenašli,	lis-
tují	rádi	aspoň	encyklopediemi.	Co	nás	
ale	na	projektu	rozhodně	bavilo	-	šifro-
vačka.	Šifru	jsme	vyluštili	všichni.	Stejně	
tak	rádi	malujeme,	takže	nám	neděla-
lo	problém	navrhnout	obal	na	naší	ob-
líbenou	knihu.

Jaké knihy rádi čteme?
Anna: Manga	–	to	mě	opravdu	baví.
Silvie: Balónky	 oběšenců	 a	 další	 hororové	
příběhy.
Pavla: Mám	oblíbené	knížky	Romeo	a	jak	se	
ta	holka	 jmenuje	od	Shani	Petroff	a	knížky	
od	Ivony	Březinové.
Kristýna: Čtu	 ráda	 Harryho	 Pottera,	 líbila	
se	mi	kniha	Prašina	od	Vojtěcha	Matochy.	
Mám	rozečtenou	knížku	Alea	dívka	moře.
Tomáš: knihy	o	kočkách
Nela: Ráda	si	prohlížím	knihy	o	koních.	
Lukáš:	Zajímají	mě	tanky.
Jirka: Radši	hraji	na	počítači	nebo	šachy.
Štěpán: Mám	rád	encyklopedie	o	zbraních,	
ale	občas	si	i	něco	přečtu.

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

V	 červnu	 jsme	 vystavili	 tabla	 obou	 tříd	
v	 čtenářském	 koutku.	 Každá	 třída	 pojala	
svou	prezentaci	po	svém.

9.C	 připravila	 vytvořila	 tablo	 v	moderním	
pojetí	 s	názvem	„A	hudba	dohrála...“	Zá-
kladem	je	populární	přehrávač,	na	kterém	
jsou	 fotografie	 jednotlivých	 žáků	a	 žákyň.	
Každý	 svoji	 tvář	 rozmístil	 na	 ploše	 tohoto	
přehrávače.	 Šipky	 pomyslně	 přehrávají	
celou	školní	docházku	žáků	a	zastavují	 se									
u	různých	vzpomínek.	Šipka	vlevo	zname-
ná,	 že	by	 se	 chlapci	 i	 děvčata	 zase	 rádi	
vrátili	 na	 začátek–	na	devět	 let	 „tučných						
i	hubených“,	jak	se	jednotlivcům	dařilo.

Třídy 9.C a 9.D s paní učitelkou Kateřinou 
Boučkovou a Blankou Roháčkovou

2323

9.D	 s	počtem	sedmi	chlapců	 svádě-
la	 k	 názvu	 „Sedm	 statečných,	 kteří	
vydrželi	 až	 do	 konce.“	 Jelikož	 již	 po-
dobné	téma	měli	 loni	s	třídním	učite-
lem	 Michalem	 Faistem,	 postupovali	
jsme	 obdobně.	 Zůstali	 jsme	 u	 téma-
tu	 Divokého	 západu.	 Každého	 žáka	
jsme	vyfotili	v	klobouku	a	dotvořili	jeho	
podobu	 jako	 hledaného	 „tuláka“,	
který	musí	 být	 dopaden	a	dovlečen	
do	 školy/saloonu	 k	 přezkoušení	 před	
tabulí	nebo	před	šerifem	–	třídní	paní	
učitelkou.	 Při	 fotografování	 a	 tvoření	
tabla	jsme	se	nasmáli	a	vymýšleli	dal-
ší	 varianty	 a	 vtipné	 scénky.	 Obrázky	
jsme	 doplnili	 kovbojskými	 klobouky,	
šátky,	lanem	a	vzduchovkou.	Nechy-
bí	dostavník	s	bývalým	šerifem/třídním	
panem	učitelem,	 který	město	opustil	
a	hledá	bandu	zlodějů	koní.	Vše	dopl-
ňují	rekvizity	pistolí,	karet,	koní	a	peněz	
–	 zvětšené	 dolarovky	 a	 stodolarovky	
celé	tablo	rámují.

Ještě	 nás	 čeká	 rozloučení	 s	 prvňáč-
ky,	 kterým	 předáme	 štafetu	 s	 našimi	
moudry,	zkušenostmi	a	zážitky	do	bu-
doucna.

Bylo	to	krásných	devět	let.
Vždy	budeme	rádi	vzpomínat!

Děti	i	učitelky,	žáci,	žákyně,	kamarádi,	
soupeři	i	nerozlučné	dvojice.
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písmo pro osoby s dyslexií 2525

OpenDyslexic	je	nový	druh	písma	(„open	
source“	font)	vytvořený	pro	zvýšení	čitel-
nosti	pro	čtenáře	s	dyslexií.

U	písmen	lze	rychle	zjistit,	která	část	pís-
mene	 patří	 dolů,	 což	 pomáhá	 rozpo-
znávat	 správná	 písmena	 a	 zabraňuje	
tak	jejich	přetáčení.	Důsledně	vyvážené	
spodní	části	písmen	mohou	také	pomo-
ci	rozpoznat	správný	řádek	textu.	Každé	
písmeno	je	individuálně	navrženo	a	má	
jedinečný	tvar,	což	může	pomoci	zabrá-
nit	záměně.

Písmo	 je	 volně	 ke	 stažení	 a	 je	 možné	 jej	
využít	 pro	 textové	 dokumenty,	 čtečky	
elektronických	knih,	aplikace	nebo	webo-
vé	 stránky.	 Více	 informací	 je	 k	 dispozici																										
na	opendyslexic.org.

UKÁZKA PÍSMA:
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recepty	doporučuje	paní	učitelka	Natálie	Bělohlávková
zdroj	receptů:	www.tchiboblog.com

letní recepty 2727



pracovní	list	pro	vás	vytvořila	paní	učitelka	Natálie	Bělohlávková

2828pracovní list na prázdniny



zájmové kroužky 2929

V	družstvu	starších	nastoupilo	ke	hře	19	žáků	
z	 5.	 až	 9.	 ročníku.	Ostrý	 a	 napínavý	 souboj	
probíhal	 v	 sedmi	 kolech.	Atmosféra	 turnaje	
byla	 milá,	 přátelská,	 ale	 cítit	 bylo	 i	 napětí,	
soustředění	na	hru	a	také	úleva.	O	vítězstvích	
rozhodovaly	 schopnosti	 a	 zkušenosti	 žáků.			
Se	stejným	počtem	výher	skončili	na	1.	místě	
žáci	Richard	Hencl	ze	7.C,	Josef	Korda	z	8.C	
a	Dominik	Trávníček	ze	7.C.	Gratulujeme!	

Už	nyní	se	těšíme	na	pokračování	šachové-
ho	kroužku	v	příštím	školním	roce	a	rádi	mezi	
sebe	přivítáme	nové	šachisty.

Vedoucí	kroužku	Radka	Černohousová

V	 letošním	 školním	 roce	 prvně	 na	 naší	
škole	 probíhá	 šachový	 kroužek.	 Schází-
me	se	každou	středu	odpoledne	a	nyní,	
na	 konci	 roku	 jsme	 se	 rozhodli	 pomě-
řit	 své	 síly	 i	 s	ostatními	 šachisty	na	škole.	
Ve	 středu	15.	června	 jsme	zorganizovali									
1.	školní	šachový	turnaj.	

Rozdělen	byl	na	dvě	družstva.	V	družstvu	
mladších	 žáků	 se	utkali	 čtyři	 žáci	a	dvě	
žákyně	z	1.	až	4.	ročníku	ZŠ	a	hráli	postup-
ně	každý	s	každým.	Vítězem	se	stal	Anto-
nín	Škrabal	z	3.C.	Gratulujeme!
 

Školní	 rok	 už	 se	 pomalu,	 ale	 jistě	
chýlí	ke	konci	a	stejně	tak	se	po-
malu	 loučíme	 s	 kroužkem	Výtvar-
ného	 tvoření.	Na	prázdniny	 se	už	
moc	těšíme,	a	abychom	si	je	ještě	
více	přiblížily,	vytvářely	jsme	koláž	
moře	 s	 poskládaným	 parníčkem	
a	u	 toho	 jsme	 si	 povídaly,	 na	co	
se	o	prázdninách	nejvíce	 těšíme.		
Všem	 čtenářům	 přejeme	 krásné	
prázdniny!

							paní	učitelka	Hana	Prokopová
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