
Vážení a milí čtenáři,
svátky jara jsou za námi, ale my si je znovu připomeneme v naší koronavirové příloze. Celá země se zelená, a tak i
Sluchoviny dostaly nový kabát, aby Vás rozveselily v nelehké době. S minulým číslem přílohy se lopotila Pavlínka
Borovičková a musím přiznat, že se mi po práci na novinách stýskalo. 
Když nastal den „D" a cinkl mi e-mail s finální podobou přílohy do doručené pošty, s napětím jsem očekávala, co
nového se dozvím. Jakožto učitelce mi moc chybí osobní kontakt se žáky. Nejsem třídní učitelka, a tak většinou
jen předávám úkoly a o tom, jak se mají žáci vím málo. O to víc mě potěšila fotogalerie s fotkami veselých a
spokojených žáků. Jsem ráda, že neztrácíte optimismus, doma se pečlivě učíte, plníte úkoly od nás učitelů a
dáváte nám o sobě vědět. Jen tak dál...
 

 
 
 
 
 

Lenka Štelclová

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

post ižené ,  Olomouc ,  Kosmonautů  4
30.  března  -  13 .  dubna 2020

ZPRÁVY V ČASE KORONAVIRU

 

ÚVODNÍ SLOVO

COVID-19 U NÁS

31. března 2020
 

Ministerstvo iniciovalo zřízení dvou linek
nabízejících první psychickou pomoc. Jedna z nich
již téměř týden funguje pod číslem 1212 (volba 5) a
je určena všem občanům. Druhá byla spuštěna
včera a poskytuje své služby výhradně
pracovníkům ve zdravotnictví. Smyslem linky pro
zdravotníky je pomoci jim zvládnout jejich
stresové zatížení v souvislosti s koronavirem.
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1. dubna 2020
 

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře. Podíl
pozitivních záchytů z  celkového počtu
provedených testů je stabilní a v  posledních
dnech klesá. Zaznělo to na tiskové konferenci
Ministerstva zdravotnictví a Ústavu
zdravotnických informací a statistiky
k  průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru,
vlivu přijatých opatření a k  modelaci dalšího
vývoje.
 



6. dubna 2020
 

Vláda dnes schválila mírné uvolnění opatření
v maloobchodu a u venkovního sportu. Na základě
jednání vlády rozšíří Ministerstvo zdravotnictví od
půlnoci 9. dubna výjimky z mimořádného opatření
o prodej v hobbymarketech, prodejnách stavebnin
a stavebních výrobků, železářstvích, prodejnách a
servisech jízdních kol. Již od úterý 7.  dubna platí
výjimky pro provozovny určené sběru a výkupu
surovin a pro kompostárny, stejně tak platí
možnost odkládání odpadu ve sběrných dvorech.
Současně ministerstvo umožňuje provoz
venkovních sportovišť.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. dubna 2020
 

Ministerstvo zdravotnictví spouští plošné
testování pracovníků domovů seniorů a sociálních
služeb. V souvislosti s epidemií koronaviru a cílem
eliminovat nákazu rizikových skupin spouští
Ministerstvo zdravotnictví pravidelné vyšetření
specifických protilátek proti nemoci covid-19 u
zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se
zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních
služeb poskytujících odlehčovací služby
v  pobytové formě. Testování se bude provádět
každých 14  dní u každého zaměstnance zařízení
s použitím rychlotestů.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. dubna 2020
 

Povinnost nošení roušek se nově nevztahuje na
osoby s  poruchou autistického spektra a členy
domácnosti jedoucí v autě.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dnešní den další
mimořádná opatření. Nově se povinnost nošení
roušek nevztahuje na řidiče veřejné dopravy
v  uzavřených kabinách, autisty a osoby
v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné
domácnosti. Nadále platí také výjimka pro děti do
2 let.

 
Doporučení Ministerstva zdravotnictví

k velikonočním svátkům
 

Během velikonočních svátků tradičně
navštěvujeme rodinu a naše nejbližší. V současném
období epidemie koronaviru je však nutné i nadále
dodržovat mimořádná opatření Ministerstva
zdravotnictví a respektovat přísná hygienická
pravidla. 
O tom, jak by mohly Velikonoce letos vypadat,
promluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: 
„Velikonoční svátky budou letos jiné, než na jaké
jsme zvyklí. Většinou se sejde celá rodina a další
přátelé a chodí se po pomlázce. To však letos není
možné. Chtěl bych zdůraznit, že stále platí
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. dubna 2020

 
Výkladové stanovisko Ministerstva zdravotnictví

ke konzumaci potravin na veřejnosti
Pokud si občan zakoupí potraviny (například
párek, nápoj, zmrzlinu atd.) u okénka, může je
zkonzumovat v  okolí, ale tak, že se vzdálí od
okénka (nejlépe alespoň 10 metrů), aby zabránil
shlukování s  jinými lidmi a dodržel minimální
vzdálenost 2 metry od ostatních konzumujících
osob.
 
 
 
 

-2-

30.  března  -  13 .  dubna 2020



První Hangouts meet žáků a učitelů SŠ. Nadšení z úspěchu, kontaktu a výsledku ze setkání bylo opravdu veliké.
(Můžete hádat, které paní učitelce ze školy se to povedlo jako první? 

Postupně začíná v celé škole plnohodnotná výuka online.
Sběr dat od vedoucích úseků pro zpracování historicky prvních mezd pedagogů za práci z domu – dříve
nemyslitelné - učit z domova!!!
Vznikají "Aktivní skupiny" – přehled skupin, do kterých se může kdokoliv ze zaměstnanců školy zapojit (Cech
šiček a švadlenek - roušky, Pomáháme v časech nelehkých – pomoc seniorům, Psaní hravě – psaní všemi deseti,
Bývalí zaměstnanci – kontakt s  kolegy a případná pomoc, no a samozřejmě Sluchoviny). Seznam skupin není
definitivní, nápady jsou vítány, vzkazuje jeho tvůrkyně, paní učitelka MŠ, Bohdanka Š. 

Pondělí 30. března

Odpověď hledejte uvnitř Sluchovin.)

Sběr fotografií z domovů žáků některých tříd a také vzájemné sdílení fotografií mezi spolužáky, aby aspoň
takto na dálku viděli, co ostatní doma dělají a jak se jim daří.
Studium zcela nových formulářů a nových kódů a jejich zpracování ve mzdovém programu v době karantény za
nouzového stavu v ČR z důvodu pandemie nemoci covid-19. OČR mimořádně až do 13 let věku dítěte.
Studium nového zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech (karanténa) pro přijímání k některým druhům
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyvození závěrů, které se týkají naší školy v
oblasti přijímacích zkoušek na SŠ a závěrečných zkoušek žáků posledního ročníku SŠ.

 
Úterý 31. března

V  televizi stále častěji používají zúčastnění debat, zpráv… ochranné obličejové štíty namísto roušek. Tyto se
objevily poprvé v  této souvislosti u tlumočníků do ZJ, kterým nebyla udělena výjimka v  nošení roušek. Po
zavedení povinného nošení roušek do druhého dne měli tlumočníci v TV štíty.
 Oznámení o konání zápisu do 1. třídy ZŠ – letos vzhledem k situaci pouze distanční formou. Děti ani rodiče se
zápisu nezúčastní. Veškeré požadované dokumenty doručí rodiče škole bezkontaktně. Pro výjimečný případ
potřeby osobního kontaktu rodičů se školou je připraven prostor s  přepážkou – jak jinak než z  dílny pánů
školníků. 
Konečně došlo k očekávané změně ve vedení Cechu šiček a švadlenek – kolegyni Lenku L. vystřídala Kateřina M.,
taktéž ze základní školy, taktéž šikovná. Zajišťuje i svoz a rozvoz roušek. Přebrala tedy od p. Vojáka  i milou
společenskou povinnost - dnes tak vzácnou "komunikaci naživo".

 
Středa 1. dubna - nic z následujícího není apríl :-)

KŠŠ vydává Dodatek č. 2  ředitelky školy k Nařízení vydaného vzhledem ke koronaviru: "Organizace vzdělávání na
dálku" a "Komunikační systém školy“ po dobu mimořádných opatření.
Nepřetržitě pokračuje doslova zběsilé vyhledávání vhodných elektronických materiálů (učebnic, pracovních listů,
nápadů…) pro online výuku v přehršli zdrojů aktuálně zdarma zpřístupněných školám a  žákům na mnoha
vzdělávacích portálech.
Doplňování  INSPIROMATŮ o zajímavé a vyzkoušené odkazy a tipy vhodné nejen pro děti a učitele, ale i všechny
zaměstnance školy.

 
Čtvrtek 2. dubna
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Vycházejí Sluchoviny v době koronaviru č. 1.
Rozcestník na titulní straně webových stránek školy se rozrůstá o další
aktivity jednotlivých úseků školy.
MŠ nadále vyhlašuje pro své děti pěkné soutěže a úkoly, paní učitelky a
asistentky jsou s rodiči v  čilém telefonickém, e-mailovém či jiném
elektronickém styku. Komunikují také prostřednictvím webových stránek.
Však si přečtěte uvnitř Sluchovin.
Kolegyně z  SPC připravují pro prvňáčky, prváky SŠ i dětičky, které půjdou
poprvé do MŠ jednu zprávu za druhou. Paní psycholožka mj. radí a pomáhá,
sociální pracovnice kromě vlastní práce rozesílá jedno potvrzení OČR za
druhým.
A my ostatní – zástupci ředitelky, THP, paní uklízečky, páni školníci i já se ze
všech sil snažíme, aby se všichni zaměstnanci i děti školy měli co nejlépe.

Pátek 3. dubna

Všichni žáci školy jsou již v kontaktu se svými učiteli. V některých
případech však stále sporadicky, někteří rodiče nedodržují
dohodnuté termíny i přesto, že se pedagogové časově rodinám
maximálně přizpůsobují bez ohledu na denní dobu a vlastní
potřeby. Většina dětí a rodičů však s učiteli, asistenty a vychovateli
komunikují skvěle.
Vyhodnocení hry Poznej svého učitele (pedagogický sbor
v  rouškách) připravila stejně skvěle, jako vlastní soutěž, paní
učitelka Monika. Vyhodnocení: 1. místo – Nela Šudřichová; 2. místo
– Kateřina Kimmelová, Julie Říhová, Šándor Kamenicki; 3. místo –
Dan Kouba. Speciální cenu získává Lukášek Koreczki z 1. třídy za
odhalení své paní učitelky. Nejlepší hadač z  dospělých byla paní
logopedka Veronika Š. Můžete se těšit, ve škole na vás čeká
odměna, vzkazuje organizátorka soutěže.
Vyhlášení nové hry na stránkách školy:   Najdi jiného smajlíka
z dílny paní učitelky Drahušky a kolektivu jejích kolegů.
Výzvy s názvem “Kreativně v karanténě“ a “Zacvič si s námi” od
vychovatelek Petry a Nikoly prostřednictvím webových stránek.

 
Pondělí 6. dubna
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Porada KŠŠ. Jeden z nejdůležitějších závěrů Klasifikace žáků – a to podle individuální potřeby každého žáka.
Výhradně formativně. 
Rozdělení služeb vedoucích úseků ve škole. 
Organizace dobrovolné „psychoterapeutické“ práce zaměstnanců na školní zahradě, za kterou nově zodpovídá
asistentka pedagoga Lenka Z. Skvělý rezervační systém (nezbytný k  dodržení současných hygienických
nařízení) připravila asistentka pedagoga Terka. 
Zveřejněn Harmonogram pro vkládání příspěvků na web z dílny kolegyně Gábiny.
Vaříme i pro veřejnost – vedoucí školní kuchyně zvládla se svými kolegyněmi pokořit všechna současná
hygienická nařízení.

 
Úterý 7. dubna



Ochranné obličejové štíty pro učitele a děti – vyhledávání nejlepších.
Odeslání historicky prvních mezd zaměstnancům, které v práci nepotkáváme a kteří pracují od rána do večera
z domu – vše dopadlo výborně!
Zpřístupnění školní zahrady a dětského hřiště pro zaměstnance školy a jejich děti s  podmínkou dodržení
nařízení pro pobyt venku.
Pozor děti – učitelé se také učí! Absolvují webináře zaměřené na nejrůznější problematiku. Např.: "Jak zavést
online výuku a nezbláznit se?", "Jak na online vzdělávání", "Jak pracovat s žáky a rodiči?", "Formativní
hodnocení"…
Vytvoření dalších komunikačních skupinek. Kolegyně Kristýna K., která dostala na starosti komunikaci ve ZJ,
komunikuje se sluchově postiženými dětmi a vytvořila také komunikační skupinu SP zaměstnanců.
Přání k velikonočním svátkům od všech vychovatelů.

Středa 8. dubna

Velikonoční prázdniny. Kdyby nebyly zavřené školy z  důvodu
pandemie koronaviru, dnes bychom do školy nešli. Těšili bychom se na
to. A abychom nebyli smutní z  toho, že nejsme veselí ze začínajících
prázdnin, vzniká...
Další skvělé video VIRTKUCH vol. 2, tentokrát z  dílny paní kolegyně
Lenky L. Tak co, děti, rodiče a kolegové, namalovali jste si vajíčka?
Vláda  na své schůzi 9. 4. 2020  prodloužila  po předchozím souhlasu
Poslanecké sněmovny  nouzový stav, který měl původně vypršet v
sobotu 11. 4. 2020, až do 30. dubna 2020.

 
Čtvrtek 9. dubna

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný…
V komoře v koutku, na zeleném proutku, proutek se…
Kázal Kadlec i Kadlička, aby dali tři vajíčka…

 
Pondělí 13. dubna
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Přání paní ředitelky dětem, rodičům i kolegům k Velikonocům.
Malování vajíček podle návodu VIRTKUCH vol. 2

 
Pátek 10. dubna

S velkou podporou KŠŠ Martina Michalíková

Odpověď: Která paní učitelka jako první spojila třídu žáků a učitelů SŠ prostřednictvím Hangouts Meet? No přece
Gábina.



V neděli jsme jako téměř vždy šli spát s tím, že v pondělí
začne opět další běžný týden v březnu. Bohužel jsme se
spletli. Brzy ráno manželovi zazvonil telefon, ve kterém
mu sdělili, že se do práce nedostane. 
 
Najednou jsme byli všichni nechtíc vzhůru až moc.
Utíkali jsme se podívat na televizi. Žádné informace o
tom, proč nás najednou nikam nepustí. Nevěděli jsme,
proč nás hlídají policisté a vojáci. Začali jsme zkoumat
FB. Stejné věty psali snad všichni: „Vrátili mě zpět
domů.“ Teprve během dopoledne zazněl místní rozhlas,
který hlásil: „Na základě rozhodnutí krajské hygienické
stanice byly obce Litovel, Červenka a Uničov uzavřeny
na 14 dní.“ 
 
Volali nám moji i manželovi rodiče, zda nevíme, co se
děje. Vypukla panika! Ale v hlavě mi pořád zněly otázky,
na které mi nikdo neuměl nebo nechtěl odpovědět.
Můžeme vyjít ven? Můžu jít do obchodu? Můžu jet za
svými rodiči? Ordinují lékaři? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejhorší byla nevědomost. Říkali, že bez roušky nikam
nesmíme. Tedy nesmím, protože jsme se rozhodli, že
ten, kdo bude ve spojení se „světem“ budu já. Šla jsem do
našeho vesnického obchodu alespoň koupit rohlíky. „Bez
roušky Vás do obchodu nepustíme“, zaznělo od
prodavačky. „A kde ji mám vzít?“ Bez rohlíků a bez
nálady jsem se vrátila domů a začala hledat návod na
výrobu roušek. Návody by byly, ale materiál jsem hledala
a hledala, ale najít nemohla. Pak jsem našla látku, kterou
jsem měla schovanou pro svoji dceru. Chtěli jsme ušít
výbavičku pro panenku.
 
První pokusy byly děsné. Samé párání, stříhání, výměna
nití a jehel. Po dvou dnech sledování FB jsem byla expert
na výrobu tří druhů roušek. Teď to ještě doopravdy ušít.
Ještě, že jsem od Ježíška dostala ten nový šicí stroj.
 

Každý den začínal společnou snídaní celé rodiny. Dříve
jsme to zvládali jen o víkendech. Pak začala škola. Tedy
jen ta domácí. Horší to bylo s organizací. Mám dvě děti,
dcera je ve třetí třídě a syn v  páté třídě. Přes internet
jsme dostali domácí úkoly do všech předmětů podle
rozvrhu hodin. Naše učení začalo v 9 a končilo kolem 12.
Museli jsme mít všichni hodně trpělivosti, abychom
zvládli všechny úkoly a k tomu  bez křiku. Poté mi děti
pomáhaly s obědem. Byly rády, že si mohou uvařit to, co
jim chutná. Nadšení jim vydrželo jen první týden, pak už
to bylo těžší a těžší. 
 
Po obědě jsme se snažili vymyslet aktivity, které by nás
zabavily a bavily. Zvládli jsem udělat 16 kusů voňavých
mýdel, 25 kusů šumivých bomb do koupele, 2 skládané
dřevěné domy, 5 obrázků sypaných barevným pískem a
další, asi vánoční dárky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po večeři jsem začala šít roušky. Šila, párala a stříhala
jsem až do půlnoci.   Svoje roušky jsem dala na obecní
úřad, do domova seniorů, na obecní rouškovník, na
charitu v Litovli… Ale hlavně široké rodině. Já zvládla ušít
kolem 300 roušek, heč.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIVOT V KARANTÉNĚ PANÍ UČITELKY
VLAĎKY PIŇOSOVÉ
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S vlastní rouškou jsem mohla vyrazit opět do obchodu. I
když těch otevřených bylo poskrovnu. Nebyli lidé, kteří
by obsluhovali, nepustili je přes naše zavřené hranice. Na
ulicích nikdo nebyl, po cestě jsem potkala asi dvě auta a
v nich lidi s rouškou. Připadala jsem si jako ve válečném
stavu. Nákup se stal zlým snem. Čekání venku ve frontě
dlouhé 100 m a poté rychle nakoupit. Ale on nebyl moc
výběr. Lidé se zbláznili a vykoupili, co se dalo během
prvních dvou dnů. Dříve mi nákup trval 5-10 minut, teď
až hodinu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jít na poštu znamenalo vzít si 2-3 dny volna. Stálo se ve
frontě dlouhé asi 300 m. Bylo otevřeno jen od 9 do 10:30.
Takže i po vyčkání si ve frontě jste se nemuseli dostat na
řadu ten samý den. Zavedli dny jen pro výběry důchodů,
a ještě každý den z  jiné obce. Než se mi povedlo dostat
se až k  přepážce, vystála jsem si frontu třikrát. Z  toho
mám opravdu silný zážitek. Tenkrát za mými zády stála a
telefonovala paní. Někomu si stěžovala: „Všichni doma
máme horečku, kašleme, jsme unavení a ti vojáci nás
nechají stát ve frontě. Chtěli jsme se otestovat, jestli
nemáme ten virus. Teď stojím v  další frontě u pošty a
není mi dobře. A to mám jít ještě nakoupit jídlo.“ V  té
chvíli jsem ztuhla a nevěděla, zda mám brečet, řvát či
zavolat policii. Tak ona má asi virus a chodí si nakupovat,
na poštu a s  klidem to roznáší dál? Naštěstí jsem
zachovala klidnou hlavu, nasadila brýle, kapuci a utáhla
roušku s  filtrem z  vysavače. Mimochodem těch jsem
našila asi 50. Můj táta někde vyčetl, že jsou účinnější než
obyčejné látkové. Tak jsem je musela ušít!
 
 
 
 
 
Povídání o karanténě by asi vydalo na knihu, ale já
nejsem spisovatelka, tak už raději končím.
 
I když ještě pár postřehů...

Co nám dala a  vzala karanténa 
 

Moje teta, kterou hned tak něco nerozhází, začala mít
velké problémy s  vysokým tlakem, který nikdy neměla.
Doktorka ji jen po telefonu řekla, ať si někde měří tlak a
po pěti dnech dá lístek s údaji do schránky. Doktorka ji
poté poslala e-recept na léky, aniž by ji viděla.
Mimochodem lékařů, kteří v době karantény ordinovali,
bylo jen pět. A to jen po telefonu. V  krizové době, kdy
byli nejvíce potřeba, zalezli a nechali nás ve štychu. 
 
Můj táta odmítl chodit ven a ani my nesměli za ním. Bál
se, že ho můžeme nakazit, že jsme možná přenašeči.
Zavřel se v  pokoji a jen četl super depresivní zprávy o
koronaviru. Donesla jsem mu rozestavěnou dřevěnou
skládačku Šikmé věže v Pízze. Věděla jsem, že ji nenechá
nedoskládanou. Byla to pro něj výzva!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My to se synem nezvládli, ale on to musí dát! Za dva dny
mi zavolal, ať už takovou blbost nikdy nekupuju. Ale
začal komunikovat, mohli jsme přijít na krátkou
návštěvu, tedy s rouškou. 
 
Děti se staly skromnějšími, protože najednou nikam
nemohly, nebylo co koupit a čím je rozmazlovat. Ani se
nemohly předvádět před kamarády. Naučily se pomáhat
nejen při vaření, šití roušek, ale i vzájemně s úkoly. 
 
Manžel konečně dostavěl náš sprchový kout, který začal
předělávat už v říjnu. Také umyl obě naše auta, vysál je,
posekal několikrát trávu, uklidil si v  dílně i garáži…
Najednou byl čas, který tak nějak nikdy nebyl. 
 
Já se naučila šít a nepřišít si prsty. Lépe si organizovat
dny, aby se do nich vešly nejen povinnosti, ale i zábava a
hry s mými dětmi.
 
 

Vladislava Piňosová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽIVOT V KARANTÉNĚ PANÍ UČITELKY
VLAĎKY PIŇOSOVÉ

-7-

30.  března  -  13 .  dubna 2020



My jsme třída Kytiček
 

Ahoj, zdravíme Vás všechny v  těchto těžkých a svým způsobem naprosto odlišných časech v  karanténě. Chtěly
bychom Vám představit, alespoň zčásti, naši práci a aktivity, kterými naplňujeme volný čas v této době. 
 
Snažíme se každý den vymýšlet spoustu praktických činností pro naše děti, abychom se s  nimi spojily alespoň na
dálku. Rodiče s námi spolupracují velmi dobře a pokaždé se velmi těšíme na fotky a videa dětí, které nám posílají. Je
vidět, že si to rodiče i děti užívají. Také se často potkáváme ve virtuálním světě skrze Hangouts, kde společně
diskutujeme, bavíme se a řešíme organizační i běžné věci.
 
Dvakrát týdně se společně učíme ruštinu s naší soukromou lektorkou Leničkou a tím si plníme jeden z našich snů.
Snažíme se být prospěšné i druhým. Jedna z nás chodí pomáhat do Charity, druhá doma šije roušky. Ve volném čase
se procházíme v lese, běháme, vaříme, pečeme, posíláme si vtipná videa a fotkym a hlavně - sdílíme pozitivní náladu.

NAŠI NEJMENŠÍ VÍ O SOBĚ A MY VÍME O
MATEŘSKÉ ŠKOLCE
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NAŠI NEJMENŠÍ VÍ O SOBĚ A MY VÍME O
MATEŘSKÉ ŠKOLCE
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 Leni?
„Každé ráno probíhá ve znamení svižné
procházky s mým psem Káčou. Následují
pracovní aktivity, kdy mimo jiné povinnosti
spolu s ostatními tetami vymýšlíme zajímavé
úkoly, náměty a inspirace, které potom
posíláme dětem a rodičům. A mám velkou
radost, když nám přijdou fotky, jak se dětem
daří.“
A co děláš ve volném čase?
„Volné chvíle trávím s rodinou, tvořením a
procházkami v přírodě. Šiji roušky, ale těším
se i na to, že si spíchnu hodně barevné šaty. :)“

Jak se máte,  ,,Ovečky"?

Jiřinko?
„V  době nouzového stavu, který nás
všechny uvěznil doma, se všechny tety ze
třídy „Ovečka“ snažíme činit a chystáme
našim dětem úkoly. Úkoly jsou tvořivé,
praktické a zábavné. Jde vidět (na
fotografiích), že úkoly děti baví.“
A co děláš, když nepracuješ?
„Se svou dcerou Sabinkou trávím čas
učením, tvořením i sportem.“

Pájo?
„Svůj pracovní den trávím vyhledáváním
a přípravou úkolů pro naše Ovečky. V
poslední době mi hodně času zabere také
spolupráce na Sluchovinách, které si
doufám vždy rádi přečtete.“
A co děláš ve zbylém čase?
„Jelikož mám doma dvě děti školou
povinné, tak zbytek dne trávím při studiu
matematiky, češtiny, přírodopisu atd. :-)
Hlavu si čistíme na zahrádce nebo při
procházkách se psem. :-)“

Ondrášku?
„Já teď makám v
lázních. Každý
den cvičím,
učím se, ale
chodím i na
procházky do
přírody. Je tu
krásně.“

Maxíčku?
„Já se učím s maminkou každý den. Plním úkoly rád
a myslím, že se mi to daří. Podívejte. A když mám
hotovo, tak jdu ven.“

Filípku?
„Mně při práci pomáhá moje mladší sestřička. Jsem
za to rád, protože ve dvou je to větší legrace. A po
práci se jdeme proběhnout na zahradu.“



Před několika lety jsem dostala od vzácných přátel dárek, krásnou malovanou truhlu. Od prvního podívání jsem věděla, že
to bude krásná skrýš obrázkových pokladů – fotek, malůvek, pohledů - a to pěkně na jedné hromádce. Každý rok tam
přibývaly další a další poklady, ale nějak scházel čas na jejich prozkoumávání a radování se z nich. A tak na truhlu padl
prach. 
 
 
 
Nyní, díky současné situaci, se prostor na probádávání těchto pokladů objevil, z  truhly byl sfouknut prach a byla znovu
dokořán otevřena. A protože nejsem typ, který by na zadní stranu fotek psal, kdy a kde byla fotka pořízena, rázem vznikla i
detektivní hra… Vypátrej, kde je to, kdy je to, kdo je to… A proč na jedné z  fotek stojí auto na několika metrových
betonových  kůlech😊.
 
Fotky nebo jiné obrázkové poklady mají krásnou vlastnost, umí toho mnoho říct, umí lidi rozpovídat a také zlepšit náladu.
Proto mám takový návrh v  této „zvláštní době“. Pojďme doma najít v malovaných  truhličkách, skříňkách, fotoalbech,
krabičkách, počítačích, mobilních telefonech našemu srdci milé fotky, pohlednice, obrázky a zavzpomínejme, zapátrejme a
zasmějme se😊.
A protože jsme toho mnoho zažili a zažíváme i u nás ve školce, škole, družině a na internátě, tak hurá i do fotogalerií na
webových stránkách naší školy - www.sluch-ol.cz.
 
Užijte si krásné chvíle se svými obrázkovými poklady.“😊

 
Lenka Šmerdová

SKRYTÉ POKLADY 
Z MALOVANÉ TRUHLY
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Sedím u počítače a zadávám texty a různé obrázky do další přílohy Sluchovin, aby se k Vám co nejdříve dostaly. Každý text
čtu, dohledávám k němu obrázky a najednou na mě z monitoru kouká článek o skrytých pokladech. 
 
Takových pokladů mám mnoho a nejsou to jen fotografie. Především jsou to různé předměty, které jsem si dovezla  domů
z různých výletů, společenských akcí, závodů. Prostě z aktivit, které pro mě jsou důležité! 
 
Nejsou sice ukryté v truhle, i když by si ji jistě zasloužily, ale když se k nim občas vrátím, třeba jako zrovna dnes díky
článku od Lenky Šmerdové, mám z nich velkou radost. Dokonce i můj muž se zastavil a zavzpomínal se mnou už na zašlé,
ale krásné časy. Takže až příště někam pojedete na výlet nebo zažijete něco pěkného, schovejte si z toho dne cokoliv.
Jednou jistě rádi opět zavzpomínáte a tyto předměty Vám krásné chvíle připomenou. 

Lenka Štelclová



Jednou, bylo to takhle o prázdninách, seděla ježibaba s ježidědkem na zápraží perníkové
chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Děti totiž už dávno znaly tu jejich povedenou chaloupku ze
všech možných knížek, a tak se jí zdaleka vyhýbaly. Najednou ježibabka ukázala zuby a skoro to
vypadalo, jako když se směje. 
„Čemu se chechtáš, bábo?“ zajímal se dědek.
„Ale dědku, už to mám, už jsem na to přišla, co my uděláme!“ šveholila babka a vesele se plácala do
čela. „Postavíme si na léto letní sídlo!“
„Co to povídáš? Že tě píchlo šídlo?“ ptal se ježidědek, který byl už pořádně nahluchlý.
„Žádné šídlo, povídám. Sídlo!“ křičela mu ježibaba přímo do ucha. „To je teďka taková móda, víš,
každej si buduje nějakou tu rekreační chalupu.“
„Ale my máme chalupu,“ zahučel dědek.
„No jo, ale perníkovou. A sem nám už žádné dítě nepřijde!“
„A divíš se?“ poznamenal dědek.
„Tomu se teda opravdu nedivím,“ povzdechla si bába.
„Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat, a teď jsou toho plné pohádky. Dej na
mě dědku! Postavíme si novou chaloupku, a když už, tak zmrzlinovou! Uvidíš, jak se do ní děti
pohrnou!“
A tak si ježibabka s ježidědkem postavili nedaleko od perníkové, v úplně jiném lese letní
zmrzlinovou chaloupku. A skutečně, děti se hrnuly. 
„Dneska se možná ztratím,“ uklidňoval Tomáš předem maminku, když se ráno chystal do lesa na
houby.
„Opovaž se, já mám jenom jedny nervy,“ varovala ho maminka. „Ale mami, jednou za prázdniny se
člověk trošičku ztratit může, jako třeba Petr. Ten včera zabloudil v lese a
najedl se tam hrozně dobré zmrzliny.“
„A nevymýšlíš si náhodou?“ divila se maminka.
„Ne, nevymýšlím. Je tam prý taková chaloupka.“
 
A taky byla. Její stěny voněly vanilkovou zmrzlinou. Dveře, okenní rámy a okenice se zelenaly
pistáciovou. Před vchodem lákala k posezení veranda s lavičkou, pro změnu z banánové zmrzliny
lehce posypané kokosovou drtí. Ozdobné sloupky byly ze samých nanuků obalených v čokoládě.
V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vyhlížely kopečky
jahodové, citronové a malinové zmrzliny s čepičkou čerstvé šlehačky.
 

 
Zdroj: VODŇANSKÝ, Jan. O slonovi, který utekl z každého obrázku. Ilustrace Adolf BORN. 1. vyd. Praha:

Albatros, 1988. 47 s.
 
 
 

POHÁDKA 
O ZMRZLINOVÉ CHALOUPCE 
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část1.



ZÁBAVA PRO NAŠE ŠIKOVNÉ ŽÁKY

-12-

30.  března  -  13 .  dubna 2020

Vymaluj si svého veselého kašpárka. Omalovánky od pana Bohumíra Koubka.
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Čtení s obrázky:

S jarem souvisí práce na zahradě, zjisti, co Jirka seje...
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Hádej, hádej, hádači...:

Rostou na pasece,
modrají se v lese

pod smrčky a doubky.
Tomu, kdo je mlsá,
zmodrají nos i pusa
a zčernají zoubky.

Co se nečeše
hřebenem, ale rukou?

Červené, žluté, zelené,
poutníkovi žízeň zažene,
rozsvítí stromy ve stráni. 
Přejeme dobré chutnání.

OHLASY ČTENÁŘŮ

Borůvky Ovoce Jablko

Vážená redakce,
také druhý díl   Sluchovin   v  době koronaviru je opět velice
povedený. Krásně čtivý, přesně jak napsala paní zástupkyně Eva
Červinková. Za mě přečteno jedním dechem. Škoda, že už jsem
na konci. Velké poděkování celému týmu, jste skvělí. Úplně
nejvíc okouzlující je pan učitel Mirek Šnajdr. Paráda :-).
 

                             Asistentka pedagoga, Kristina Nesvadbová

Dobrý den, paní učitelko Regino,
Sluchoviny jsou výborné, pracné, obsáhlé.
Klobouk dolů!
S Anežkou nás bavil filmový kvíz a fotky školy a
dětí. Já jsem je přečetla celé.
Jste všichni moc pracovití a dobří. 
                                                                                    

Hana Klinkovská 

Milá tisková skupino,
ráno jsem si   sedla s kávou k počítači. Otevřela jsem 2. část Sluchovin v době koronaviru a řeknu Vám, jsem
nadšená a překvapená. Hltám s údivem každé slůvko, pozorně čtu každý článek. Spoustu informací se dozvídám
teprve díky novinám. Moc hezky se čte souběh situací den po dni. Velmi mě zaujaly články Lenky L. a Marcely V.,
strašně se mi líbí stránka s názvem: Něco pro naše hlavičky. Tam jsem se trošku zapotila a zalámala si hlavičku
nad filmy. Oceňuji i pozměněná přísloví, která jsem slyšela v rádiu a velmi mě pobavila, ale nemohla jsem je nikde
dohledat. Důležité jsou i obrázky o koronaviru, rouškách, kde si všichni čtenáři znovu opráší a zopakují to, co je
důležité, aby nás vir co nejdříve opustil a my se mohli vrátit tam, kde to máme rádi. A dělat zase to, co nás baví.
Opravdu krásná práce, klobouk dolů a velké poděkování všem. Vydávání Sluchovin má obrovský smysl. Jsem ráda,
že jsem součástí tiskové skupiny. Baví nás to. Na chvíli máme možnost "utéct" od příprav, online výuky atd.
Velkou důležitost vnímám ve smyslu  i pro čtenáře. Ať už je tím čtenářem žák, rodič, kolega z práce, protože takto
o sobě víme, víme co se děje a víme, že v tom nejsme sami.

 Asistentka pedagoga, Lenka Zbořilová



FOTOGALERIE
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... aneb Co se děje u Vás doma
 



ZÁBAVA PRO NAŠE ŠIKOVNÉ ŽÁKY

-16-

30.  března  -  13 .  dubna 2020

 

REDAKČNÍ TÝM

 

Marcelka 

Johanka 

Dan

Lenka

Lenka

JakubKája

 Klárka Kristýna

Saša JulieSára

redakcni.rada@sluch-ol.cz

Matouš Lenka Z. Kuba Regina

Autorky obrázků: Sára Skálová, Julie Říhová, Johanka Borunská

Alžběta

Lenka Š.

Pavlínka


