
 
Vážení čtenáři, 
 
uběhl nějaký čas a je tu zase nová koronavirová příloha. Najdete tu, co se stalo u nás i ve světě a jak
Covid-19 pokračuje. A nejen to. Čeká vás pár tipů na to, co dělat v karanténě, najdete tu i něco pro
zábavu a pro naše hlavičky. A také to, co dělají naši kolegové v tento složitý čas.
          
                                                                     Za celou redakci přeji hodně energie a ještě více trpělivosti. 
 
                                                                                                                                              Kristýna Kučerová
 

SLUCHOVINY
 S třední  ško la ,  zák ladní  ško la  a  mateřská  ško la  pro  s luchově

post ižené ,  Olomouc ,  Kosmonautů  4
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Pondělí 16. 3. 2020
Vláda ČR na mimořádném jednání rozhodla o omezení
volného pohybu osob až na vymezené nezbytné
výjimky. 
 
Úterý 17. 3. 2020
Vláda ČR prodloužila možnost podat daňové přiznání
do 1. července 2020. 
 
Středa 18. 3. 2020
Do ČR přiletěl armádní speciál se 150 tisíci rychlotesty.
 
Čtvrtek 19. 3. 2020
Vláda ČR zakázala všem osobám pobyt a pohyb mimo
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích
cest.  Ministerstvo zdravotnictví v  zájmu ochrany
veřejného zdraví zakázalo přítomnost otců u porodu.



 
 
 

- ministr školství Robert Plaga promluvil o 
   budoucnosti  školství na tento školní rok
- Covid-19 si vyžádal první oběti
- z Číny dorazily roušky, respirátory a ochranné  
   obleky     
- počet nakažených lidí přesáhl 2 000 
 

https://www.vlada.cz/
http://www.hygpraha./obsah/koronavirus

https://koronavirus.mzcr.cz/
https://special.novinky.cz/covid-19/

 
Nezapomeňte podpořit naše zdravotníky, hasiče,

policisty a prodavače. Vždy ve 20 hodin tleskáme..

Pátek 20. 3. 2020
Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné
doporučení pro vlastníky objektů v  rekreačních
oblastech. 
 
Sobota 21. 3. 2020
Vláda ČR rozhodla, že uhradí 80% mzdy
zaměstnancům zavřených provozů. 
 
Neděle 22. 3. 2020
V ČR zemřel první pacient na koronavirus.
 
Pondělí 23. 3. 2020
Vláda ČR prodloužila nouzový stav ČR a zákaz
volného pohybu do 1. dubna 2020. 
 
Úterý 24. 3. 2020
Vláda ČR omezila počet osob, které se mohou
pohybovat na veřejně dostupných místech na počet
2 lidí.

 
Středa 25. 3. 2020
Vláda ČR přizpůsobila čas pro nakupování seniorů.
Senioři mohou nakupovat od 8 do 10 hodin.

 
Čtvrtek 26. 3. 2020
Vláda ČR se rozhodla finančně podpořit živnostníky.
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Pátek 27. 3. 2020
Vláda ČR zrušila nařízení zákazu maloobchodního
prodeje pro zámečnictví a servis dalších výrobků pro
domácnost, opravy, údržby a instalaci strojů a
zařízení pro domácnost, myčky aut a provozování
pohřebiště i služby s tím související.
 
Sobota 28. 3. 2020
V ČR je již nakažených přes 2 500 osob.  
 
Neděle 29. 3. 2020
Ministryně financí Schillerová uvedla, že se počítá se
zvednutím počtu nezaměstnanosti asi o 1 - 1,5 %.

A dál?



- v Itálii kolabuje zdravotnictví a přicházejí první humanitární pomoci
- zdá se, že Čína je z nejhoršího venku
- švýcarské zdravotnictví prochází krizí
- britský premiér Johnson je nakažen koronavirem
- na Slovensku je jedna romská osada v karanténě
- v USA je v tuto chvíli 82 404 nakažených lidí, což je nejvíce na světě - z toho 37 258 připadá na stát New 
  York
- zdravotní sestry v USA jsou nuceny pracovat i v případě, že mají pozitivní testy na Covid-19 a všichni lidé v
   USA šijí roušky

https://zpravy.aktualne.cz/koronavirus/
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COVID-19 VE SVĚTĚ
 



Poprvé ve škole bez dětí – to je smutné, to už víte
z minulého čísla.
Všichni pedagogové z  celé školy připravují úkoly
pro děti a vymýšlejí samé zajímavosti. Nemají to
jednoduché – musí pracovat každý samostatně.
Porada vedení školy – vzniká plán krizového řízení
školy.
Začala výuka žáků na dálku.
WHO šíření koronaviru prohlásila za pandemii.

Závidíme školce – jsou tam děti i paní učitelky.
Do školy nesmí nikdo cizí. Výjimka se nedělá ani u
maminky nově do školky přijaté holčičky. (Těžkou
situaci bravurně zvládla holčička i maminka – že
Eliško?!)
Paní učitelky ve školce dětem po příchodu
důsledně umývají nejen ručičky ale také
obličejíčky.
Cizí strávníci nesmějí do jídelny, obědy si mohou
vyzvedávat mimo školu.
Vážnost situace dokresluje fakt, že v jídelně
obědvá každý zaměstnanec u jiného stolu.
Vláda ČR vyhlašuje nouzový stav.

Ani jsme si nevzpomněli, že je pátek třináctého. A
to máme ve školce tradici!
Paní ředitelka zvažuje zavření školky. Rozhodování
je těžké. Paní učitelky školku zavřít nechtějí.
Vedoucím úseků kromě běžné práce přibylo řízení
kolegů v  mimořádné situaci – pedagogové si
v  zápalu zpracovávání nápadů pro děti velmi
pomalu zvykají na nutnost individuální práce.
Padlo rozhodnutí – školka bude od pondělí do
odvolání také uzavřena.

Trvalé napětí, jak to bude dál?
Sledujeme média takřka nepřetržitě. Situace se
mění ve dne i v noci.

Středa 11. 3. 2020

 
Čtvrtek 12. 3. 2020

 
Pátek 13. 3. 2020

 
Víkend 14. a 15. 3. 2020

Přibývá nakažených osob tou novou zlou nemocí
– koronavirem.
Porada vedení školy prostřednictvím e-mailů je
naplánovaná na pozdní odpoledne v neděli.
Paní zástupkyně pro SŠ má výjimku, má zlomený
palec pravé ruky, může telefonovat.
V  neděli večer po poradě se st. zástupcem
rozhoduje ředitelka školy – v  pondělí budou
zaměstnanci školy pracovat z  domu. O dalším
rozhodne pondělní porada vedení školy.
Vedoucí informují zaměstnance svých úseků:  „V
pondělí nechoďte do práce, další informace
dostanete v pondělí po poradě vedení školy.“
V  noci na pondělí jsou uzavřeny státní hranice
České republiky.

Od tří hodin ráno platí karanténa pro některé
obce v ČR – mj. také pro Červenku, kde bydlí naše
kolegyně a dva žáci, a Litovel,  kde bydlí také dva
žáci. Moc na ně myslíme!
Vznikl Krizový štáb školy (KŠŠ) složený
z vedoucích úseků a jejich zástupců.
Vedoucí úseků se vyjadřují k  návrhu ředitelky
školy - na týden zcela uzavřít školu. 
Ředitelka předkládá členům KŠŠ podrobný
materiál pro řízení dalších dnů. 
Je rozhodnuto. Následující týden budou všichni
zaměstnanci pracovat z domu. Výjimku má paní
ředitelka, st. zástupce ŘŠ, paní ekonomka a hl.
účetní školy.
Začínají se nosit roušky. První rouška se objevuje
také na dnešní poradě KŠŠ - pamatuješ Gábi? Je
to zvláštní pocit. Ještě netušíme, že do dvou dnů
budou roušky nosit všichni v ČR.
Vedoucí úseků s  jejich zástupci předávají závěry
dopoledního jednání KŠŠ svým zaměstnancům.
Paní ředitelka přidává informativní a povzbuzující
dopis.
Cítíme, že se škola zavře na dlouho.
Personalistka chrlí jednu smlouvu o práci z domu
pro zaměstnance školy za druhou.

 
Pondělí 16. 3. 2020
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE - POSTŘEHY KŠŠ V DOBĚ KARANTÉNY 
 



Postupně se vracejí speciálními dopravními
prostředky vyslanými ČR ze zahraničí čeští
občané. Stále jich je ale za hranicemi ještě mnoho.

Škola je až na výjimky úplně prázdná. Zvláštní,
smutný, těžko popsatelný pocit. Ve vzduchu visí
hodně otazníků.
Občas ve stanovenou dobu přijde učitel, aby si
doplnil zásoby na doma pro práci s děti. Všichni se
pustili do výuky dětí a žáků na dálku s velikou péčí
a nasazením.
Příchozí vzorně hlásí svůj příchod a odchod ze
školy, využívají dezinfekce, která je u všech dveří,
počítačů, telefonů a kopírek.
Ještě stále hledají někteří pedagogové cestu, jak
navázat spojení se svými žáky. Ne všechny děti
mají přístup k počítači.

První pokusy o elektronické testy – kolegyně
Gábina pro všechny ověřila a popsala přesný
postup.
První školní elektronické soutěže a testy pro děti
prostřednictvím webových stránek školy – jako
zázrakem od pedagogů na všech úsecích školy ve
stejnou dobu: Děti ve školce malují a vyrábí, na SŠ a
ZŠ poznávají své pedagogy zahalené ne jen
v  rouškách a brýlích…, na adresu internátu zase
děti posílají své fotografie v rouškách.
A taky šijeme roušky! S malým zpožděním, ale bylo
tolik organizačních a mimořádných okolností…  Na
popud kolegyně Moniky, která potřebovala mnoho
roušek do Jeseníků (viz přiložená fotografie), se
velmi rychle rozjel tzv. Cech šiček, který zaštítila
kolegyně Lenka L.

První video-konference. Díky návrhu zástupkyně
pro SŠ – využívat Skype – začali všichni
pedagogové nadužívat ☺ Hangouts a to mnohem
dříve, než ostatní kolegové v republice. Pochvalu
zaslouží všichni pedagogové za využívání, kolega 

 
Úterý 17. 3. 2020

 
Středa 18. 3. 2020

 
Čtvrtek 19. 3. 2020

Video nahrávka – jak šít roušky z  osvědčeného
video ateliéru paní učitelky Gábiny.

Poděkování rodičů sociální pracovnici školy za její
vstřícnost  a trpělivost i v  tak náročnou dobu.
Poděkování jsme předali rádi ☺.
Neustálé vyplňování žádostí o ochranné
prostředky pro zaměstnance školy. Zajištění jejich
dovozu – velké poděkování st. zástupci, který mj.
také sváží a rozváží množství kolegyněmi našitých
roušek.

Internet chrlí nekonečné množství elektronických
stránek pro výuku na dálku. Kolegové je zvládají
prohlížet a vyhodnocují ty nejlepší pro naše děti a
žáky.

 
Pátek 20. 3. 2020

 
Pondělí 23. 3. 2020
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE - POSTŘEHY KŠŠ V DOBĚ KARANTÉNY
 

Pan starosta obce Ostružná děkuje za roušky.

IT za zprovoznění.    (V této  souvislosti  mj.  i  syn
paní ředitelky.)    Historicky          první     oficiální
přihlášení na video-konferenci  školy nebylo   bez
problémů.     Paní    zástupkyně   ZŠ    se     prostě
nepřipojila!          (Na omluvu – stávkoval počítač.)



Ředitelka školy spolu s  neslyšícími kolegy
opakovaně urgují tlumočení vzdělávacího pořadu
ČT do znakového jazyka.
Kdo může – šije roušky, kdo to umí – vyrábí
dezinfekční prostředky. Předali jsme chemikům
z  UP v Olomouci prostřednictvím pana zástupce
40 plastových kanystrů, které připravila vedoucí
kuchyně školy. Výzvu našla šikovná paní učitelka
ZŠ Zuzka.

Začínáme vařit pro zaměstnance, kteří musejí být
ve škole, a také pro cizí strávníky. Možnost chodit
do práce mnozí závidí.
Začínají přibývat žádosti rodičů dětí a žáků školy o
podpis OČR.
Ředitelka školy vytrvale komunikuje s ministerstvy
a s vládou ohledně zohlednění OČR u rodičů dětí
straších 13ti let (výjimka věku dětí v  době
pandemie koronaviru), jejichž děti potřebují trvalý
dohled. MPSV dává pozitivní zpěněnou vazbu.
Snad vše dobře dopadne!

Vzdělávací pořad ČT UčíTelka začal být tlumočen
do znakového jazyka. Máme dobrý pocit.
Pedagogové realizují neskutečné nápady, jak děti
doma zabavit, nadchnout, naučit…
Webové stránky školy jsou toho také důkazem.
Mnozí kolegové vymýšlejí zajímavé aktivity i pro
zaměstnance školy. Nikdo to dnes nemá
jednoduché! Pomáháme si vzájemně ☺.
Další snaha doplnit školní zásoby ochrannými a
hygienickými pomůckami.

Stále je několik málo dětí, se kterými se kolegům
nepodařilo navázat spojení.
Jsme z toho smutní. Vymýšlíme cestu za dodržení
nařízení co nejméně chodit ven.
Další várka úkolů, které pečlivě připravili učitelé
pro své žáky, odchází Českou poštou z  kanceláře
sociální pracovnice školy. Toto tradiční spojení
s dětmi už určitě klapne!

 
Úterý 24. 3. 2020

 
Středa 25. 3. 2020

 
Čtvrtek 26. 3. 2020

První odezvy rodičů ve smyslu: „Jak to s tím mým
darebákem ve škole děláte, že vás poslouchá a
ještě k tomu se i učí?!?!?!?!?!

Cítíme, a v  některých případech to i víme, jak to
mají rodiče našich dětí doma těžké.  Děláme na
pomoc, co můžeme:
Vzniká mj. překvapivé video VIRTKUCH vol. I
Překvapivé svým hlavním protagonistou,
respektive svou náplní v  případě hlavního
protagonisty – výtvarníka pana učitele ZŠ.

     No – děláme! ☺ A jak rádi!
 
Pátek 27. 3. 2020
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE - POSTŘEHY KŠŠ V DOBĚ KARANTÉNY
 

Ve spolupráci s členy KŠŠ Martina Michalíková

Gratulace paní ředitelky ke Dni
učitelů bez rozdílu všem
kolegům v  celé škole včetně
bývalých zaměstnanců.   Někteří
moc pěkně odpověděli. (To zase
třeba příště.)

Sobota 28. 3. 2020

Tak co, děti, rodiče a kolegové, usmažili jste si skvělé
omelety, anebo amolety? ☺ Co doma říkáte? Můžete
nám napsat.



,,Leni? Potřeboval bych do práce roušku. Mohla bys
mi prosím jednu ušít?” No, proč ne, zničím jednu
utěrku a v lékárničce jsem měla myslím jehlu a nit.
Jehlu s nití jsem kdysi získala v uvítacím balíčku v
nějakém hotelu, vozím ji s sebou na dovolené a
konečně se bude hodit. Také jsem se zaradovala, že
schopnost vyšívat mi bude poprvé v životě k užitku.
Bohužel, vyšívání není jako jízda na kole a jak jsem
brzy zjistila, zapomíná se. S rukama rozbodanýma
do krve jsem po 5 hodinách těžké dřiny dokončila
roušku pro manžela. Smutně se na mě podíval a
řekl: ,,Víš, je mi to trochu blbý, ale já bych
potřeboval ještě dvě…” Trochu mi zatrnulo. Nebyla
jsem si jistá, jestli je možné si jehlou amputovat
prsty, ale byla jsem na dobré cestě.
Hned ráno jsem se proto spojila s Olou Královou,
která se spojila s paní ředitelkou Martinou
Michalíkovou, která se spojila s Petrou Spáčilovou a
v pátek jsem si již spokojeně nesla ze školy
vypůjčený šicí stroj. Teď to šití půjde samo! Domů
jsem si ho přinesla v deset a ve tři odpoledne, po
dvouhodinovém videohovoru s maminkou, udělal
první steh! Jsem dobrá. Zazvonil telefon. Prý nás v
práci šije víc. Paráda! Prý bychom se měli domluvit
a mohli bychom společně pomáhat ostatním.
Paráda! Prý jestli bych nás nespojila. Paráda, jasný!
Protože jsem zrovna měla rozečtenou Zeměplochu,
pojmenovala jsem náš spolek Cech švadlen a šiček 
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OLOMOUC ŠIJE ROUŠKY A MY TAKY
 

(kdo zná příběhy ze Zeměplochy se teď jistě podiví,
ale my opravdu jen šijeme!).
Během několika následujících dní se náš spolek
rozrůstal a rozrůstal, a jelikož jsou u nás ve škole
samí úžasní lidé, podařilo se nám během pár dní
našít více než 100 roušek, které putovaly do těch
nejlepších rukou. Tímto vzdávám hold Verče
Štefkové, Darie Kubínové, Bódě Štěpánové, Elišce
Michalíkové, Marušce Pečivové, Terce Dokoupilové,
Ružce Floderové, Lence Šmerdové, Kamile Říkovské,
Evě Červinkové, paní ředitelce Martině Michalíkové,
panu Václavu Vojákovi, Kačce Motákové, Bětce
Pavelkové, Kačce Taberyové, Zuzce Mazalové,
Slávce Šimkové, Marcele Bardyové a všem, kteří se
zapojili do našeho šicího kolosu a přispěli jakýmkoliv
způsobem ke společnému dílu.
A jak to dopadlo se mnou? Ruce mám obě a šicí stroj
ze školy je naprosto perfektní. Mého kocoura
naprosto fascinuje zvuk a nejspíš se mu líbí to, na
jaké frekvenci rozvibrovává stůl, protože kdykoliv
začnu šít, lehne si co nejblíž a spokojeně kouká. A
když se náhodou zvednu a opustím své stanoviště,
okamžitě se ho snaží zase zapnout. A protože by mi
to nikdo nevěřil, vkládám vám foto jako
důkaz. Jehlám zdar!
 

Lenka Lelková



Roušky, roušky, roušky. Všude samé roušky,
koronavirus, nakažení, zákazy a domácí karanténa.
Nevím jak pro vás, ale pro mě je to neskutečně
depresivní. Naštěstí vím o parádním způsobu, jak si
zvednout náladu a to ”domácí vězení” si zpříjemnit.
Je tu totiž jaro a to znamená, že se bude pěstovat! 
Je jedno, jestli připravujeme zahrádky na sadbu,
truhlíky na okna nebo přesazujeme květiny doma.
Hlavní je, aby na nás ta krása dýchla a pozvedla
ducha. Kdo nemá zásoby semínek, květin, truhlíků a
květináčků doma, nevadí. Některá zahradní centra
posílají květiny poštou a jiná zase připraví to, co si
online vyberete a vy jen přijdete, pípnete kartou,
vyrvete jim tu krásu ze spárů a mažete domů. Já
jsem, bohužel, megaloman, takže si nekoupím pár
kytiček. Ne, ne, ne! Já mám vždycky plný kufr. Pak
přijedu domů, všechno to vyskládám a stojím jako
“pako” a jen se kochám.
Následuje fáze škatulata hejbejte se. To znamená, že
dotáhnu všechny možné truhlíky a květináče a
začnu šachovat. Vkládám kytičky, vyndávám je, zase
je tam vracím, sem tam něco prohodím a pak zase
stojím a s tupým úsměvem se kochám. Divím se, že u
toho nesyčím jako Glum: ,,MILÁÁÁÁÁÁŠCIIII”.
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JARO UŽ JE TU!
 

Když je všechno rozmístěno, přichází nejoblíbenější
fáze mé dcery a psa, jde se sázet.
V reálu to znamená, že já dávám hlínu do truhlíků a
malá hlínu sype ven. Já dávám do truhlíků květiny,
malá sype hlínu ven a pes probíhá středem dění, aby
mu něco neuniklo. Osázené truhlíky dávám bokem a
sázím do jiných, což je nejlepší chvíle pro mou dceru,
by mi přinesla kytičku z již osazeného truhlíku se
slovy: ,,Maminko ta je klásná, že?” ,,Ano je, proto má
být zasazená v tom truhlíčku.” Asi si to umíte
představit. Nejlepší na tom všem je ten výsledek
(konečný výsledek -   to znamená po odehnání psa,
opětovném dosazení všech “klásných” kytiček a
umístění truhlíků na jejich konečná místa).
Takže, drazí čtenáři, neváhejte a udělejte si v této
těžké době také trošku radosti. Věřte mi, že vás ty
jarní práce pozvednou na duchu. No a pokud ne, tak si
alespoň umyjte okna, ať můžete zdárně čučet k
sousedům, co a jak si zasadili oni. Jaro spoléháme na
tebe!
 
Mějte se, v rámci možností, krásně a hlavně buďte
zdraví. Vaše Marcela Václavková
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NĚCO PRO NAŠE HLAVIČKY

Poznáte všechny české filmy nebo seriály v obrázcích?

Rozluštění na poslední straně.

Znáte správná pořekadla? Zkuste je rozluštit.
 
1. Tak dlouho se chodí s rouškou, až se rouška utrhne. 
2. S rouškou nejdál dojdeš.
3. Vlk se nažral a rouška zůstala celá.
4. Každý své roušky strůjce.
5. Rouška kvapná, málo platná. 
6. Nechval roušky před večerem.
7. Kde se rouška vaří, tam se dobře daří.
8. Co na roušce, to na jazyku.
9. Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem.
10. Bez roušky do obchodu nelez.
11. Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.
12. Koho chleba jíš, tomu roušku ušij.
13. Březen - za roušku vlezem, duben -  ještě tam budem.
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TIPY NA ZÁBAVU
 

Naše kino u vás doma1.
 
Rodičům rozhodně doporučujeme shlédnout nový film Vlastníci, který získal tři
české lvy. Pro děti doporučujeme neméně oblíbený film Lichožrouti.

https://aerovod.cz/
 

   2. Netflix - něco pro dospěláky:
 
Pro milovníky sitcomů a zábavy doporučujeme seriály The Good Place,  Brooklyn
99, The IT Crowd či Better Call Saul. 
Pokud si chcete zavzpomínat na dětství, na Netflixu jsou kompletní Pokémoni.
Hledáte vskutku holistickou zábavu? Jistě vás nezklame Dirk Gently´s Holistic
Detective Agency. 
Jestliže se chcete pobavit nad komiksovým nářezem se vskutku originálním
stylem vyprávění a zajímalo by vás, jak by vypadal svět, kdyby přežili jen děti,
puberťáci a dva učitelé, nezklame vás seriál Daybreak. 
A pokud jste na komiksy, z dílny Marvelu doporučujeme seriály Daredevill,
Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist či Punisher. 
Pokud jste spíše fanoušky DC univerza, dejte šanci Supergirl, Flashovi, Arrow,
týmu Titans a nebo ďábelskému Luciferovi. 
Pro patrioty, kteří mají rádi slovanskou kulturu, doporučujeme Zaklínače
(Witcher), který vás zaručeně ”rozseká”.
Jste spíše fanoušky záhad a detektivek? Zkuste Sherlocka. Je zde dostupný jak
seriál se skvělým Benedictem Cumberbatchem, tak perfektní filmy s Robertem
Downeym Jr. 
Ani milovníky sci-fi žánru nezklamu, jsou zde dostupné všechny Star Treky,
skvělý seriál Continuum a také Altered Carbon.

www.netflix.com
 
 

   3. Podpořte kapely a divadla, která jsou teď zavřená
Rozhodně doporučujeme divadelní hru Dejvického divadla Černá díra.

https://www.mall.tv/kulturazije



Milí členové tiskové skupiny,
moc Vás zdravím a děkuji za dojemné i vtipné počteníčko. Sluchoviny přeposílám   dětem. Všem nám škola už
chybí, musíme vydržet. Věřím, že jste všichni zdrávi a máte alespoň trochu jarní náladu. :-))  
Určitě se brzy setkáme. 

 
Paní učitelka Mgr. Monika Skřivánková

 
Zdravím  redakční radu,
  právě jsem otevřela notebook a v záplavě různých nabídek a informací, které denně dostávám (dostáváme
všichni), na mě najednou vyskočily  Sluchoviny. Přiznám se, že práce šla bokem a čtení jsem neodložila  až na
večer. Ale uvařila jsem si kávičku a začala listovat. A když jsem došla na konec, přála jsem si pokračování. Jakási
zvědavost, co bude následovat. Tak jako když čteš detektivku a musíš přerušit. Byla to pro mě velmi příjemná
chvilka. Za to děkuji nejen vám, ale i všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na vydání Sluchovin v  době
koronaviru. Těším se na další vydání. 
 
Všem přeji zdraví a hezký jarní víkend. 

 
Paní zástupkyně ředitelky školy Mgr. Eva Červinková

 
Paní učitelka Pavelková mi poslala odkaz na Sluchoviny mailem, noviny jsem vytiskla a celé Jirkovi přečetla, seděl
a ani nedutal, bylo vidět, že ho to zaujalo a nejen jeho, i já jsem se ráda seznámila s problematikou koronaviru. Už
se oba těšíme na další vydání.

Jirka Reich s mámou 

 Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
 S poctivostí nejdál dojdeš.
 Vlk se nažral a koza zůstala celá. 
 Každý svého štěstí strůjce.
 Práce kvapná, málo platná.
 Nechval dne před večerem. 
 Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.
 Co na srdci, to na jazyku.
 Kolik šatů máš, tolikrát jsi člověkem.
 Bez peněz do obchodu nelez. 
 Lepší holub v hrsti, než vrabec na střeše.
 Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
 Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pořekadla:
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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ROZLUŠTĚNÍ
 

 Slunce, seno, jahody
 Jedna ruka netleská
 Jak se budí princezny
 Tři oříšky pro Popelku
 Vrchní, prchni!
 Kulový blesk
 Čtyři vraždy stačí, drahoušku
 Ať žijí duchové
 Hoří, má panenko
 Anděl na horách
 Jak vytrhnout velrybě stoličku
 Nemocnice na kraji města
 Pod jezevčí skálou
 Ostře sledované vlaky
 Výbuch bude v pět
 Chobotnice z druhého patra
 Cesta do pravěku
 Smrt krásných srnců
 Dívka na koštěti
 Vratné lahve
 Ženy v běhu
 S čerty nejsou žerty

Filmy:
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23. Šíleně smutná princezna
24. Šest medvědů s cibulkou
25. Princezna se zlatou hvězdou na čele
26. Co je doma, to se počítá, pánové
27. Marečku, podejte mi pero
28. Smrt stopařek
29. Kamarád do deště
30. Křeček v noční košili

OHLASY NAŠICH ČTENÁŘŮ
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FOTOGALERIE
 

Prázdná a smutná škola

Doma však nikdo nezahálí
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