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

post ižené ,  Olomouc ,  Kosmonautů  4

01
Březen/2020



PANÍ ŘEDITELKA

Vážení čtenáři.
Dostala jsem čestný a velmi zodpovědný úkol. Napsat úvodní slovo prvnímu školnímu časopisu. Nebyl to úkol
jednoduchý; časopis si vytknul cíl oslovit co nejširší čtenářskou obec. Věřím, že díky autorskému kolektivu celého
časopisu se úkol splnit podaří. 
Často si říkám: „Toto by děti jistě zajímalo, to by se všichni nasmáli, kdyby to věděli,… a toto bych chtěla, aby kolegové
slyšeli jinde než na poradě, a nebo – jak to říci rodičům? 
Jak se podělit o některé informace se všemi, kteří mají o dění ve škole zájem? Jak je dostat k dětem a tetám ve školce, k
našim nejmenším školáčkům, kteří teprve začínají číst, ale i k těm, pro které je nebo mělo by být čtení samozřejmostí? A
co kdyby právě školní časopis, na kterém se budeme podílet všichni společně, byl právě tím, který by toto všechno splnil a
navíc by třeba přilákal další děti ke čtení? Co kdyby si ho společně prohlíželi a četli nejen děti a pedagogové ve školce a
škole, ale také děti spolu s rodiči doma? Vždyť ne všechno se dá napsat na webové stránky školy. A hlavně – vždyť právě ty
společné chvíle u společného díla, ať již při jeho vzniku, nebo potom při samotném čtení, jsou těmi nejhodnotnějšími.“
Všechno má svůj čas. A tak i mé dávné a trochu tajné přání školního časopisu – společného díla dětí a zaměstnanců
školy – si muselo počkat. Na správný čas, na správné lidi a snad i na "správnou konstelaci hvězd". 
Nad právě dokončeným prvním číslem časopisu upřímně věřím, že nastal správný čas. Otvíráte tajné přání. Přání, které
naštěstí nebylo tak úplně tajné, a o němž se mnou snili i jiní.
Otvíráte historicky první číslo školního časopisu a spolu s  jeho čtením se tak zapisujete do dějin naší školy.
Otvíráte Sluchoviny. Všichni získáváte možnost podílet se na obsahu a tím také na naší společné snaze vytvářet to
nejlepší školní prostředí pro naše děti. 
Přeji novému časopisu hodně čísel a hodně čtenářů. Přeji jeho redaktorům hodně dopisovatelů, dobrou spolupráci,
skvělé nápady, a také čas je plnit. A přeji čtenářům, aby jim byl časopis příjemným společníkem, na jehož další čísla se
budou vždy moc těšit. 
 
Tvůrci časopisu, odvedli jste skvělou práci. 
 

Martina Michalíková, ředitelka školy
PS:
Přeji časopisu a jeho tvůrcům také jistou shovívavost a pochopení ze strany čtenářů. Věřte, naši milí čtenáři,   vydat
takový časopis není nic jednoduchého. Konec konců, pojďte si to s námi zkusit!

 

 
 
 

ÚVODNÍ SLOVO
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SLOVO ŽÁKA Z REDAKČNÍ RADY

Lidé už od svého narození zkoušeli nové věci. Miminka se snaží chodit, když jsou malá a dospělí objevují nové věci díky
cestování. A v naší škole to není jinak. Najdou se tu děti a lidé, kteří chtějí zkoušet nové věci a poznat svoje limity. A
když se tito lidé sešli, udělali vše proto, aby vytvořili novou věc. A tu novu věc právě držíte v ruce. Každý, kdo na
tomhle časopisu pracoval se snažil, abyste si první díl školního časopisu oblíbili a četli ho i nadále. Doufáme, že se vám
bude líbit. 
 

Karel Čapka
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ŠÉFREDAKTORKA

Milí čtenáři, v minulém roce jsem zaslechla paní učitelku Reginu povzdechnout si: „Líbilo by se mi mít školní noviny.”
Kdo z vás mě zná, ví, že se umím velmi snadno nadchnout a jsem pro každou srandu. O pár měsíců a mnoho myšlenek
později proběhla schůzka učitelů a žáků a byla utvořena historicky první redakční rada.
Všichni společně jsme vytvořili časopis, který právě držíte v rukou.
Přestože naše křížovka ZATÍM nedosahuje věhlasu nedělní křížovky v New York Times a články ZATÍM nezískaly
Pulitzerovu cenu, již v prvním čísle máme originální komiks od věhlasného autora Miroslava Šnajdra, vytvořený
speciálně pro náš časopis. Věřím, že se na následujících stránkách něco dozvíte a výborně se pobavíte.

Lenka Lelková



V naší školce máme moc šikovné
holky a kluky. Můžete u nás potkat
přeborníky  ve stavbě železniční
trati, precizní automechaniky,
hudebníky, kterým lze jejich smysl
pro rytmus a muzikálnost jen a jen
závidět. 
Výtvarníky, kteří se nezaleknou
žádné barvy nebo materiálu a
vytváří krásná díla, která můžete
obdivovat na našich nástěnkách. 
A v neposlední řadě také
divadelníky, kteří se rozhodli
prozkoumat prkna, co znamenají
svět.
 
A co všechno může potkat naše
malé umělce? Nechte si vyprávět:
 
Boudo budko, kdo v tobě přebývá?
Kdo by tu pohádku neznal, je to
osvědčený evergreen, který si do
svého repertoáru vybrali i naši malí
divadelníci. Děti se svých rolí ujaly s
nadšením a začalo se poctivě
zkoušet.
 
Někdy to šlo jako po másle, někdy si
herci zažili těžší chvilky.
 

Třeba jako představitel myšky
Hrabalky, kterému jeho kreativní
duše pronikla do textu a rozhodla
se, že se myška bude jmenovat
všelijak, jen ne tak, jak by měla. 
 
A díky tomu na zkouškách znělo
hlasem myšky:
 
„Já myška Hrabatá... Já myška
Hrabka… Já myška Hrabačka… Já
Hrabka myš… Já myška Hrabací“
nebo „Já Hrabací myš.“ Když se daří,
tak se daří.
 
Ale stejně jako správná pohádka má
mít dobrý konec, tak ho má i náš
příběh. Duše malého herce se
umoudřila a na zkouškách už
zaznívalo: „Já myška Hrabalka, 
a kdo jsi ty?“ I když, ruku na srdce:
„Já myška Hrabačka, a kdo jsi ty?“ by
mělo také své kouzlo.
 

Lenka Šmerdová a kolektiv MŠ

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

vydání  -  Březen/20201 .

Díla našich malých umělců:

Terezka 5 let
Jednorožec

Maxík 6 let 
Les

Vašík 4 roky 
Ponorka
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Vánoční besídka očima pedagoga
Když se ve výlohách začaly objevovat první
stromečky a zahlédla jsem střední školu,
jak pašuje po chodbách školy velbloudy,
došlo mi, že je to tu - advent, nejkrásnější
období v roce. Společně s adventem také
přišly na řadu školní vánoční aktivity. 
Vše začalo jednoho pošmourného rána,
kdy se opět po roce sešlo "Hudební těleso"
ponořené do kapaliny, aby se oddalo
každoročnímu nácviku koled. Letošní
repertoár byl osvěžen několika novými
vánočními písněmi, ale především účastí
hráče na fujaru, který všemu dodal ty
správné vibrace. Po několika zkouškách
jsme se statečně postavili před žáky a
kolegy a předvedli, co v nás je. 
Jelikož ale advent ve škole nekončí u
koled, nastal také čas, aby žáci, jejich
učitelé, asistenti a vychovatelé začali
nacvičovat na besídku. Každý rok je
besídka přehlídkou tvrdé dřiny všech
zúčastněných, a zároveň krásnou
předzvěstí nadcházejících vánočních
svátků. Sama jsem měla tu čest se jako
vypravěč zúčastnit jednoho představení. V
roli spolurežiséra jsem pohádku Čert a
Káča prožívala už od listopadu. 
S dětmi jsme poctivě cvičili, chystali kulisy
a kostýmy. Když se v půlce představení za
mými zády ozvalo: ,,Nemůžeme najít
cedule, kde jsou cedule?!”, v hlavě se mi
ozvalo jen tiché UPS. Jak ale říkají na
Broadwayi, "show must go on", takže mé
UPS zůstalo jen v hlavě a ven se ze mě
dostalo: ,,Dám ti za to dům a pole, stádo
krav a volů, pytel zlata.” V tu chvíli bych
ten pytel zlata dala tomu, kdo by naše
cedule s obrázky domu, pole, stáda krav a
pytle zlata dokázal rychle najít.
Později se ukázalo, že ležely pod mým
svetrem. 
Po lednovém shlédnutí záznamu musím
říct, že letošní besídka byla i přes náš
zádrhel perfektní a už se těším, až za rok
zase uvidím v nějaké výloze první vánoční
stromeček. 

Lenka Lelková

Vánoční besídka očima žáka 
Vánoční besídka se konala ve čtvrtek 
19. prosince 2019 v tělocvičně školy. 
Před začátkem besídky byla v tělocvičně
vánoční prodejní výstava praktické školy.
Prodávaly se zde svíčky, obrázkové
magnety, obrázkové placky, krabičky na
čaj, kalendáře, lžičky, deštníky, prskavky.
Prostě vše, co dokáží vyrobit naši starší
kamarádi. Dopoledne si děti zkoušely v
tělocvičně svoje představení.   Na oběd
jsme měli hovězí polévku s těstovinou a
smaženou rybu s bramborovým salátem. K
tomu jsme všichni dostali vánoční cukroví.
Žáci čekali na své maminky, tatínky,
tetičky, strejdy, babičky, dědečky, sestry,
bratry. Po tom, co se všichni usadili na svá
místa, mohla samotná besídka začít. 
V 16 hodin začala besídka. První
představení byla pohádka O dvanácti
měsíčkách. Potom vystoupilo plno dětí 
s básničkami, písničkami, někteří tančili
atd. Mně se nejvíce líbila stínohra
praktické školy.   Když besídka skončila,
všichni jsme si popřáli krásné Vánoce,
které nám besídkou vlastně už začaly.
 

Daniel Kouba

UDÁLOST ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Ze zákulisí třídy
Ve třídě I./2   máme velmi veselé,
kreativní, vtipné a šikovné žáky.
Přesvědčujeme se o tom dnes a
denně. Není den, kdy bychom se 
s našimi žáky nezasmáli. 
Jeden příklad pro pobavení: 
Při výuce předmětu výživa a
příprava pokrmů jsme probírali,
kolik cukru je v určitých
potravinách. Paní učitelka položila
otázku: „Znáte nějaké živočichy,
kteří mají rádi cukr?” Matouš
pohotově odpověděl: „Cukrovník
obecný!” 
Ve své mysli nám vytvořil nového
živočicha a následně nám ho i na
tabuli nakreslil. Cukrovník s námi
strávil několik týdnů, všichni jsme
si ho oblíbili a dávali jsme pozor,
abychom ho při mazání tabule
nesmazali.
 

Lenka Zbořilová

STŘÍPKY Z PRAKTICKÉ ŠKOLY
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Učíme se fotit detail
Letos nás již po třetí navštívil
fotograf Lukáš Navara, který
převzal patronát nad
fotografickou soutěží ZÚM.
Žákům praktické školy poradil, na
co se při focení detailu zaměřit.
Společně jsme zkoušeli fotit
detaily různých objektů v
interaktivní učebně a potom jsme
navzájem hádali konkrétní
předmět, jehož výsek byl na fotce.
Někteří žáci pořídili tolik
fotografií, že již teď by vydaly na
celou vernisáž a nadšení je
neopustilo ani po skončení
workshopu. Myslím si, že i letos
se na fotografické soutěži ZÚM
můžete těšit na velmi originální
kusy, tak nezapomeňte přijít dát
hlas svému favoritovi.
 

Tereza Dokoupilová
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Milé děti, chodíte za námi do SPC -  Dariou, Ivou, Sašou a Luckou.  
Připravily jsme si pro vás dva zábavné úkoly.

vydání  -  Březen/20201 .

A CO SE DÁL U NÁS DĚJE ...
PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH ÚSEKŮ ŠKOLY

Prvním úkolem je najít 9 rozdílů. Pořádně se
podívejte na tyto dva obrázky a najděte, čím

se liší.

Druhým úkolem je spojit na obrázku
čísla od 1 až do 73.
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250 ml šlehačky minimálně 31 %
1 vanička tučného tvarohu
vanilkový cukr
cukr moučka

Dobroty z kuchyně
Přemýšleli jsme s kolektivem kuchyně,
čím osvěžíme časopis Sluchoviny.
Vyhrál recept na "domácí pribináček" –
bez dusíku, želatiny a xantanu.
Základní recept:

 
Vše dáme do šlehače a vyšleháme.
Zdobit můžete podle vaší fantazie
čímkoliv.
 
Těšíme se, až nám řeknete, jak se vám
povedl.
 

Jana Reitingerová

Místo bazénu...bude nová dílna
Naši páni školníci Jirka a Tomáš jsou moc
šikovní a momentálně pracují na nové
dílně, která ve škole chybí a vznikne na
místě starého nevhodně řešeného,
momentálně již nefunkčního bazénu. 

 
Lenka Štelclová

                                      
 

Dobrou chuť! 
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A CO SE DÁL U NÁS DĚJE ...
PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH ÚSEKŮ ŠKOLY
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Milí čtenáři, v této části   Sluchovin se  budete dozvídat   pomocí rozhovorů něco
zajímavého o žácích a zaměstnancích naší školy. Redakční rada si  do každého výtisku
připraví krátký rozhovor, ve kterém někoho z vás vyzpovídá. Nezaháleli jsme a první
rozhovor již proběhl. Uskutečnil se u paní ředitelky Martiny Michalíkové v přátelské
atmosféře. Jistě se na něj už těšíte. My vás však budeme ještě chvíli napínat a dáme
(mimo jiné také na přání paní ředitelky) nejdříve prostor žákům redakční rady.
Představíme vám Daniela Koubu a Kateřinu Kimmelovou, kteří rozhovory do našeho
časopisu povedou. Věříme, že se o žácích a jejich práci v redakční radě rádi něco
zajímavého dozvíte.
 

Regina Valentíková

Rozhovor s Danem
 
 
 
 
 
 
Dane, jak se ti dělal rozhovor s
paní ředitelkou?
Šlo to. Bylo to zajímavé.
 
Překvapilo tě na rozhovoru něco?
Ano, překvapilo. Že naše paní
ředitelka pomohla svým žákům.
 
Byl jsi překvapený, že ve škole
vznikl časopis?
Ano, byl jsem hodně překvapený.
 
Jak trávíš svůj volný čas?
Svůj volný čas nejraději trávím s
rodinou a přáteli. 
 
Do které země na světě by ses rád
podíval?
To je těžká otázka. Asi do Norska. To
je můj oblíbený stát.

                                     
 

CO VÍME O SOBĚ?

vydání  -  Březen/20201 .
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Rozhovor s Káťou
 
 
 
 
 
 

Káťo, jak se ti dělal rozhovor s paní
ředitelkou a jaká byla při
rozhovoru atmosféra?
Při rozhovoru s paní ředitelkou jsem
byla trochu nervózní. Ale paní
ředitelka mě uklidnila a já byla v
pohodě. 
 
Jak trávíš svůj volný čas?
Ráda hraju fotbal a počítačové hry.
 
Čím bys chtěla být?
Ještě nevím. Bavila by mě práce na
počítači.
 

Redaktory vyzpovídala:
Kristýna Kučerová

                                     
 



ZÁBAVA, POČTENÍ A LUŠTĚNÍ

vydání  -  Březen/20201 .

Komiks 
Najdi ve větách zvířata... 

Oslo není stát.
 

Pavel bloudí sem a tam.
 

Po tobě je vždy mokrá vana.
 

Milan šeptá Kamile do ouška.
 

Jirka kope s Tomášem bazén.
 

Mrak letí oblohou.
 

Klaň se našemu pánovi!
 

Kvůli tobě jsem dostal pětku.

Nápověda:

slon, velbloud, kráva, pták,  pes, rak, laň, vůl

Miroslav Šnajdr
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Lenka Štelclová



ZÁBAVA, POČTENÍ A LUŠTĚNÍ

vydání  -  Březen/20201 .

Písmeno ti napoví...
 

První tři čtenáři, kteří nám  napíší  správné znění tajenky na redakční email:
redakcni.rada@sluch-ol.cz, budou odměněni malým překvapením.

 
Křížovku připravil Jakub Polešenský, autory obrázků jsou Matouš Vyvlečka a Jakub Jeřábek
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Balet - Louskáček
Dne 11. ledna se základní škola šla podívat
do Moravského Divadla na balet
Louskáček. Poprvé měl premiéru v Rusku
na konci 19. století. V  Česku měl
premiéru v  roce 1908 v  Praze. Hudbu
složil Petr Iljič Čajkovskij.
Příběh pojednává o Klárce (Kláře), která
dostane od svého strýčka malou loutku
jménem Louskáček. Louskáček ji pak
vezme na velké dobrodružství do jeho
ledového království.
 
Během celého prvního dějství jsem se
bavil a bylo poznat, že každý tanečník (a
tanečnice) byl zkušený. Vadil mi ten
přechod mezi reálným světem a ledovým
královstvím, který ale prominu
z  jednoduchého důvodu: lepší už to asi
nemohlo být.
Druhé dějství mě ale zmátlo.  Vypráví o
čase, kdy princezna Klára s princem
Louskáčkem tráví svůj čas v  ledovém
království.
V  ledovém zámku Louskáček Kláru
požádá o ruku a mají svatbu. Pasáž, která
symbolizuje svatbu, byla až moc dlouhá,
a navíc jsem si všiml změny oblečení
Kláry a Louskáčka až na úplném konci.
První dějství bylo skvělé, měl jsem o
zábavu postaráno a hodně se v  prvním
dějstvím stalo. Bohužel kvůli tomu trpělo
druhé dějství, které bylo, zjednodušeně,
jenom tancování skoro bez nějakého
příběhu.
                                        

 Karel Čapka

Pohyb nás baví
V minulém pololetí jsme se tradičně
účastnili spousty sportovních aktivit. Hned
v září jsme jeli na rafty na Vltavu, kde jsme
bydleli v kempu U Vikinga u Českého
Krumlova. Akce byla úspěšná, nejen proto,
že jsme již byli po předchozím ročníku
ostřílení vodáci, a tak nás vltavští vodníci
nikoho neulovili, ale také jsme se úspěšně
svými fotografiemi a básní (teto Heleno
děkujeme) zapsali do historie této
novodobé akce organizované v ČR pro žáky
našich škol školou v Českých Budějovicích.
S originálními medailemi, pamětními listy a
mnoha společenskými zážitky s dětmi i
našimi učiteli jsme příjemně unavení
odjížděli domů. Fotografie najdete na
stránkách školy.

Účastníci "Vltavy 2019"
 
V říjnu jsme jeli na dopravní soutěž do
Valašského Meziříčí. Na soutěž jsme
dlouho trénovali a domů jsme díky tomu
přivezli i medaile. Mladší žáci se umístili na
2. místě a starší žáci se umístili na 3. místě.
Měli tam moc dobré jídlo a kromě toho, že
jsme si  celou soutěž moc užili, jsme se také
mnoho důležitých věcí naučili a zopakovali.
 
Listopad byl doslova nabitý sportovními
akcemi všeho druhu. Až v Plzni se odehrál
turnaj ve florbalu, kde jsme skončili na 3.
místě. Poté jsme odehráli několik
napínavých fotbalových utkání přímo v naší
škole a nakonec jsme vybojovali 3. místo.
Sportu zdar!

Johanka Borunská, Klára Ištoková

SPORT A KULTURA
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Zajímavé příspěvky z MŠ, ZŠ a SŠ a
ostatních úseků

Fotografickou soutěž ZÚM a
vítězné fotografie

Reportáž z výtvarné soutěže Palety
ticha

Rozhovory se dvěma pedagogy SŠ v
rubrice "Co o sobě víme?"

Pokračování komiksu

Kuchařská soutěž na téma - quiche

 

 

 

 

 

 
 
 

Vážení čtenáři, pokud jste naše Sluchoviny dočetli až do konce a máte pro naši redakční
radu příspěvky, náměty či připomínky, napište nám je na emailovou adresu
redakcni.rada@sluch-ol.cz.   Nejzajímavější příspěvek zveřejníme a pisatel dostane od
nás malou odměnu. 
Můžete se tímto stát sami spolutvůci našich Sluchovin. Jistě se také můžete těšit na
odborné příspěvky z různých oblastí.
 
Děkujeme všem žákům a pedagogům za příspěvky, všem nadšencům z tiskové skupiny,
kteří se nebáli být členy redakční rady a v neposlední řadě paní ředitelce Mgr. Martině
Michalíkové za podporu a pomoc při realizaci Sluchovin.                                             

 Redakční tým

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SE MŮŽETE TĚŠIT NA...

vydání  -  Březen/20201 .

Nové kvízy a soutěže

Reportáž z návštěvy v  tiskárně
FGP

Tvůrčí práci pánů školníků

Nový skvělý kulinářský recept

 A další a další zajímavosti, které se
nevešly do prvního výtisku

Ohlasy našich čtenářů na první
výtisk Sluchovin

 

 

 

 

 

 

 
 

Učitel k žákovi:
„Kde leží Afrika?"

„Na mapě..."

Vtip:
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FOTOGALERIE
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Mateřská škola

Základní škola

ObojživelníciLedňáčci

Boudo, budko... Radost ze společné práce



FOTOGALERIE
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Praktická škola

Internát

Pekař peče housky...Rychle a zběsile 

Sushi - nebojíme se změnyV kuchyni, jako doma



 

REDAKČNÍ TÝM
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Marcelka 

Johanka 

Dan

Lenka

Lenka
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JakubKája

 Klárka Kristýna

Saša JulieSára

redakcni.rada@sluch-ol.cz

Matouš Lenka Kuba Regina

Autoři obrázků: Sára Skálová, Julie Říhová, Johanka Borunská


