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SLOVO ŽÁKA Z REDAKČNÍ RADY:
 
Milí čtenáři,
 
vítejte u nového čísla Sluchovin. Není to báječné? První číslo jsme pokřtili před nějakou dobou a já nemohl být u toho,
protože jsem byl nemocný. Škoda. Moje pocity z prvního i nového čísla jsou radostné. Jsem rád, že máme ve škole časopis.
A jsem rád, že jsem byl přijat do týmu.
Příjemné čtení nového čísla. 

Daniel Kouba, žák 9. třídy
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SLOVO ŠÉFREDAKTORKY:
 
Vážení čtenáři a čtenářky,
 
byť právě teď celý svět prochází nelehkou krizí a mění se, my se nedali, a i tak jsme pro vás vytvořili nové číslo časopisu.
Před nedávnem jsme první vydání pokřtili a já jsem za to moc vděčná a taky pyšná, na nás a na vás všechny. První vydání se
nám podařilo rozšířit do plno námi oblíbených míst v Olomouci, jako například na Pedagogickou fakultu, do Centra podpory
služeb nebo do Oblastní unie neslyšících. Ze všech stran se ke mně dostaly velmi milé a pozitivní ohlasy, ale to si můžete
přečíst sami.
Věřím, že se vám všem nové číslo časopisu bude líbit a že si v něm každý z vás něco najde. Pevné nervy všem a krásné jaro.

Kristýna Kučerová

PŘEDSTAVENÍ DALŠÍCH ČLENŮ REDAKČNÍ RADY:
 
Na grafické podobě Sluchovin se podílí Lenka Štelclová a Pavlína Borovičková
 
Lenka Štelclová
Jednoho dne si jdu tak po chodbě a potkám kolegyni Reginu. Ta se na mě usmívá, jakožto ostatně vždy a ptá se, zda bych pro ni něco neudělala.
Bez rozmyslu odpovím: „Regi, pro tebe cokoliv.“
A tak jsem se stala členem tiskové skupiny. Od tohoto dne mám na starosti společně s Pavlínkou Borovičkovou grafickou úpravu Sluchovin.
První číslo Sluchovin padlo na mě. Nevěděla jsem kde a jak začít. Ze začátku se mi moc nedařilo a práce nevypadala dle mých představ. Slíbila jsem
si, že větu: „Pro tebe cokoliv“, bych měla příště více zvážit, než ji vůbec vyslovím. No, ale kdo mě zná, tak ví, že jsem nepoučitelná učitelka. I přes
první nesnáze jsem na Sluchoviny a práci celé tiskové skupiny velmi pyšná. Už teď se těším, co bude v dalším čísle, jak bude vypadat a jak se Vám,
našim čtenářům bude líbit.

Lenka Štelclová
 

Pavlína Borovičková
Tak mám pocit, že jsme s Leničkou ke své funkci v týmu Sluchovin přišly v podstatě stejně.😊
Věděla jsem, že se ve škole začínají tvořit noviny, ale to bylo tak vše. Jednoho dne chvátám ve školce po chodbě pro výtvarné potřeby a potkám
kolegyňku (členku tiskové skupiny za MŠ), která na mě vybafne: ,,Pavli, nechceš být druhým grafikem Sluchovin?" A já: ,,Jo, jasně... A co to obnáší?"
A bylo hotovo.
První číslo Sluchovin jsem sledovala jen z povzdálí a obdivovala jsem práci celé tiskové skupiny. Samozřejmě, že Leničku jsem sledovala nejvíce a
můžu říct, že před ní musím smeknout, udělala kus práce.
Teď se připravuje druhé číslo, se kterým se peru já. Mám to jednodušší, protože mám takzvaně "cestičku umetenou", ale na druhou stranu i těžší,
protože laťka byla nasazena dost vysoko. Spolupráce s tiskovou skupinou je úplně skvělá a já jsem ráda, že jsem tenkrát na té chodbě kývla.
Doufám, že se Vám druhé vydání bude líbit minimálně tak, jako to první.😊

Pavlína Borovičková
 
Korekturu Sluchovin zajišťuje Alžběta Pavelková
Jsem ráda, že jsem se opět mohla stát členem redakce školního časopisu. „Opět“ píšu proto, že už jsem jednou, tenkrát ještě jako žákyně 8. a 9.
třídy, členem redakčního týmu jistého školního časopisu byla. A byly to časy, na které vzpomínám moc ráda. Být členem redakce školního
časopisu je totiž milá výsada i dobrodružství! :) Součástí redakce Sluchovin jsem se stala hlavně díky Regi, která mě poprosila, jestli bych k prvnímu
vydání časopisu neudělala korekturu. Kývla jsem. 
Po křtu 1. vydání našeho časopisu si mě pak Regi a Kristýnka „přisvojily“ jako člena týmu. :) A tak je od té doby mojí hlavní funkcí „dohlížet“ na to,
aby bylo všechno češtinářsky správně. Baví mě to, i když je to často nelehké. 😊  Výsledek – hotový časopis, na kterém se podílí společně děti i
dospělí je nám všem odměnou. Sluchovinám moc přeju, aby si právě ten znak „společně“ zachovaly. Abychom jej společně mohli dál rádi vytvářet,
a pak se z něj společně těšit. 😊

Alžběta Pavelková



Zajímalo by vás, co se u nás ve školce děje
každý den po obědě? Rádi vám to povíme…
 
Po dobrém jídle je třeba si chvilku odpočinout,
to už říkávaly naše babičky. Ale co potom, když
tělo nabere novou sílu?
Pro naše předškoláky, kteří už po obědě
nechodí spát jsou každý den připraveny
minimálně dvě činnosti, díky kterým se mohou
děti něco nového naučit, rozvíjet různé
dovednosti a nebo se společně zasmát a něco
zažít.
Pondělí je ve znamení kreativního tvoření.   V
nabídce je vytváření krásných keramických
výrobků v jedné skupince a ve druhé tvoření
prostřednictvím nejrůznějších výtvarných
technik s využitím materiálů různého původu,
tvaru, barev a konzistence.
V úterý se dostávají ke slovu naši divadelníci a
jejich pravidelné divadelní zkoušky, kde pilně
pracují na podobě nové pohádky. V úterý také
pokračují výtvarné činnosti, které se po týdnu
střídají s tvořením z keramiky.
Ve středu přichází na řadu grafomotorické
aktivity, kde se děti učí nejen, jak správně držet
tužku, ale taky jak si pořádně procvičit prstíky,
ruce, nohy… Vlastně celé tělo. Ve středu je v
nabídce také klub společenských her. Zde se
děti nejen seznamují s novými hrami, ale také
se učí mnoha dovednostem jako je počítání,
spolupráce, předvídání a mimo jiné i umění 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
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přijmout nezdar a výhru přát kamarádovi. A
třetí možností jsou konstruktivní a
polytechnické aktivity, kde děti například
rozvíjí představivost, logické myšlení či
jemnou motoriku. Během této aktivity
vznikají různé stavby z různého materiálu a
různých velikostí.
Ve čtvrtek jsou pro děti, stejně jako ve
středu, připraveny tři aktivity. Ti, kteří cítí,
že potřebují ještě nabírat sílu mohou
odpočívat u pohádky nebo u poslechu
různých příběhů. Po relaxaci si děti mohou
vybrat hru, kterou mají rády. Ať už se jedná o
hry se stavebnicemi nebo o lego, karty, o hru
Člověče, nezlob se apod.
Další děti se mohou zapojit do muzicírování
s harmonikou, kytarou a nejrůznějšími
hudebními nástroji a samo sebou se zapojí
svým zpěvem či tancem. A ti, co to nestihli
ve středu si procvičují grafomotoriku se
závěrečným zdoláváním opičí dráhy.
Pátek je ve znamení odpočinku, a to jak při
pohádkách, tak ve školní relaxační místnosti.
Zde se zpívá, tancuje, pozorují se rybky,
houpe se na houpačce. A také je to čas na
společné hraní her, které mají děti velmi
rády.
A víte, co je na tom nejlepší??? Že nás to
všechny moc baví.😊

L. Šmerdová a kolektiv:)
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Dobří holubi se vracejí aneb Jak se vede našim
bývalým žákům ve světě...
 
Drazí studentíci, bojíte se, že až ukončíte vy nebo
váš oblíbený kamarád studium na naší škole, že už
se nikdy neuvidíte? NEZOUFEJTE! Příležitosti k
setkání budou.
Jednou z nich může být prezentace střední školy,
kterou si vyberete. Pojďme vytvořit milou tradici
setkávání, kterou zahájil náš bývalý žák Matyáš
Novák, který nám 17. 10. 2019 přišel popovídat o jeho
nové střední škole v Krnově.
Nejen, že se dozvíme něco nového a nasajeme
spoustu informací, ale také si příjemně
popovídáme... A o to jde především, že?
Tak hlavu vzhůru a studijním úspěchům ZDAR!
 

Marcela Václavková

 Zimní škola v přírodě v Hynčicích
 
V únoru jsem byla na zimní škole v přírodě, která
byla v Hynčicích pod Sušinou. Větší děti jely velkým
bílým autobusem, menší děti jely modrým
mikrobusem. Bydleli jsme v krásném kostelním
domečku.
Přes den jsme lyžovali a chodili na procházky, večer
jsme hráli různé hry. Byli jsme také v cukrárně,
koupila jsem si jahodový zákusek s piškotem.
Paní učitelky pro nás udělaly karneval. Děti měly
různé masky a vyhrála maska "pirát".
Lyžování mě bavilo, i když bylo málo sněhu. Na
lanovce jsem spadla už jenom jednou. Také jídlo
bylo dobré, nejlepší byl smažený sýr. Dostala jsem
také diplom.
Mrzí mě, že tam nebyla moje nejlepší kamarádka
Míša. Těším se na další lyžák, protože paní učitelky
byly moc hodné a lyžování mě moc bavilo.
 

Sára Skálová, žákyně 8. třídy

Když jsem doma a ve třídě ukázal první číslo
Sluchovin…
 
Máma a sestra byly velmi překvapené.
 
IX.A: ,,Závidíme ti, že jsi v týmu Sluchovin”.

 
Daniel Kouba, žák 9. třídy

Návštěva bývalého žáka Matyáše Nováka

ZŠ - Zimní škola v přírodě

Zimní škola v přírodě - Sára Skálová



Email Kuby Jeřábka
 
Ahoj spolužáci,
vzpomínám si na nedávné taneční i ples školy, moc se
mi to líbilo a také jsem vyhrál v tombole ceny. Rád
chodím do naší školy i do družiny.
Teď mi to schází, je to nakažlivá nemoc a musíme být
doma.
S mámou děláme internetové úkoly, poslouchám
pohádky a protože máme dům a zahradu a na ní plno
zvířat, kterým dávám jíst, mohu si s nimi hrát a
pozorovat je. 
Máme tři kočky, kocoura Čendu, tomu ale já říkám
Kaspián, slepice Aničku a Jitku, morčata s andulkama
ve velké voliéře, kde se dá sedět a krmit je. 
V létě v boudě spí pes Bobík, který kamarádí s osiřelou
kačenou, také u nás žijí dva králíci. 
Když je  pěkně, tak na zahradě trávím dost času. Máme
zde i houpačku a u sousedů, ke kterým chodíme
brankou v plotě, i skákací trampolínu. Spolužáci, máte
doma taky nějaké chlupaté nebo opeřené kamarády?
Pošlete fotky a  jejich jména. 
 
Ahoj.
Kuba Jeřábek - Droždín.

                                                      Kuba Jeřábek, žák SŠ 

Ples školy
 
Dne 6. března 2020 proběhl již 7. ročník školního plesu
se ve spolupráci s organizací Balanc, z.ú.
Ples jsme letos pojali bez tématu. Ovšem byl vybarven
do černo-zlaté kombinace, která působila velmi
příjemně. Obrovské poděkování patří pánům
školníkům za nachystání tělocvičny.
Program večera byl pestrý. Nechybělo slavnostní
odhalení tabla třídy, která v tomto školním roce na
praktické škole končí. K tanci a poslechu hrál Karel
Berka. Během večera jej několikrát vystřídal pěvecký
sbor Krásných žen a dívek z Radějova.   Program
doplňovalo taneční vystoupení, které se zaměřovalo na
latinsko-americké a standardní tance.
V občerstvení nás těšil usmívající se kolektiv střední
praktické školy dvouleté. Děkujeme paní Janě
Reitingerové za výborné zákusky a chlebíčky, které se
na pultu dlouho „neohřály.“
Myslím si, že ples se velmi vydařil. Celý večer jsem
vnímala pozitivní naladění, příjemnou atmosféru,
úsměvy lidí, žáků.
Děkujeme všem, kteří na ples přišli a kteří se podíleli
na přípravách, a to hlavně Petře Spáčilové, která za
naši školu celou akci zaštítila.

 
Lenka Zbořilová, asistentka pedagoga SŠ
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Třída 1. /2
vtip

 
Paní učitelka si ve vyučování
povzdychla. Dominik Churý 

 reagoval: „Paní učitelko,
potřebujete odpočinek! Dejte si

Libagin!” (myšleno Ibalgin)

DOMÁCÍ PŘÍPRAVY



DRUŽINA A INTERNÁT, KDO BY O NICH
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Zprávy z internátu
 
I v době, kdy se kvůli koronaviru nemůžeme vidět
osobně jsme s dětmi pravidelně v kontaktu. Snažíme
se jim co nejvíc zlepšit náladu vtipnými videohovory.
Kdo tuto možnost nemá, tomu telefonujeme nebo si
píšeme e-maily. 
Povídáme si, předáváme dětem nápady na volný čas.
Také velmi podporujeme a prostřednictvím rodičů
zprostředkováváme vzájemné kontakty mezi
kamarády, kterým už je po sobě smutno. 
Společně vše zvládneme.😊
 

Petra Dostálová

Vychovatelka internátu na střední škole Kamila
Nováková také neotálí a snaží se, nejen z domova,
mapovat místa, která by ráda s dětmi/žáky v
budoucnu navštívila.
Zde je soupis některých míst, výletů, na které se
můžete v budoucnu těšit: 
-   návštěva farmy na Lazcích 
-   větrný mlýn v Přemyslovicích
-   lázně Skalka
-   hvězdárna Lošov apod.
 
No, myslím, že se máte opravdu na co těšit.
 

Lenka Zbořilová ve spolupráci s Kamilou Novákovou

Poděkování  nás vždy potěší a zahřeje na srdci
 
,,Myslím si, že děláte v této těžké situaci velmi
mnoho pro své internátní děti. Nejsou vám lhostejní
a to je něco úžasného a i vy jste úžasní a skvělí.
Děkuji. Moc to pro mě znamená. To, jak se chováte a
přistupujete ke všem dětem. Peťa, co je na internátě,
tak strašně dospěl a umí spoustu věcí. Moc vám
všem díky.”

Andrea Malinková - maminka Petra Rajhela
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Jak jsme hledali motýly v únoru
 
Když se řekne motýl, nikoho asi nenapadne jít na
začátku března ven a pozorovat je, jak poletují z
kytky na kytku. Nás to také nenapadlo. Nicméně
když jsme se dozvěděli, že na ulici Šlechtitelů (která
mimochodem na mapě vypadá mnohem blíže než ve
skutečnosti od naší školy je) mají motylárium,
neexistovala síla, která by naši školní družinu mohla
zastavit. I přes nepřízeň počasí jsme se statečně
vydali se mnou v čele směrem k Florcentru.
K motýlům jsme nemohli po více než čtyřech lidech,
vytvořili jsme proto 4 skupiny a postupně se všichni
prostřídali. Motýli byli super, i když se jich většina
držela v bezpečné vzdálenosti u stropu. Nejvíce jsme
obdivovali velikého modrého motýla, kterého bych si
bez upozornění dětí samozřejmě vůbec nevšimla.
Návštěvu motylária hodnotíme deseti lahvičkami s
vílím prachem z deseti.
 

Lenka Lelková
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Cituji email pana školníka Juraje Jiroutky:
 
Ve škole je samozřejmě bez dětí a učitelů velmi
komorní atmosféra. Připomíná mi to letní prázdniny. 
Dvěma děvčatům z úklidu se nám podařilo zajistit
práci z domu ve snaze omezit jejich cestování
hromadnou dopravou, a tím snížit riziko nakažení -
Markéta Koudelková šije roušky na šicím stroji
zapůjčeném ze školní šicí dílny a Ludmila Křižanová
kontroluje veškeré ložní prádlo z internátu a přišívá
chybějící knoflíky. Zbývající děvčata (mimo Alenku
Cigánkovou toho času na PN) statečně udržují
pořádek a hlavně hygienu v těch prostorách školy, ve
kterých se pohybuje těch pár statečných
docházejících do práce a pravidelně dezinfikují
podlahy, kliky, madla, WC apod.  
My školníci doháníme resty, na které není v běžném
provozu čas - např. výsledkem Tomova úklidu na
bazénu byl plný nákladní kontejner odpadu a
harampádí na vyhození, který sám naložil a už jej
nechal odvézt na skládku, já zase dělám spojku
děvčatům, co pracují z domu a vozím jim materiál k
práci. Částečně také pracuji z domu a vyrábím nové
cedulky na označování místností v areálu. 
Trávíme pracovní dobu samozřejmě v rouškách, což
není nic příjemného, a tak už se těšíme, až se vše
vrátí do běžného stavu a náš "úl" se zase naplní   
 "včelkami".
Přeji všem pevné zdraví a abychom se zase brzo
potkávali ve škole.

 
Za pány školníky a paní uklízečky Jirka

i říkáte, že to nevydržíte – ale vydržíte!!! Nejhorší jsou
jídlonosiče, při otevírání jednotlivých kastrolků se
bojíte, kdy na vás nějaký ten vir vyskočí.  Po výdeji
jídlonosičů čekáme na zpestření dne ve formě
strávníků, kteří se stravují v jídelně. Milá slova díků
jsou tlumená rouškami. V tyto chvíle si hodně
uvědomujeme, kde vlastně pracujeme a jak moc je
důležitý obličej a mimika pro naše neslyšící kolegyně a
vlastně i pro nás ostatní.
Za všechny zaměstnance kuchyně vám přeji zdraví,
klid a velikou dávku trpělivosti. Zvládneme to.
A musím říct, že bez vás všech ve škole je smutno a že
se na vás všechny už moc těšíme.
 

Jana Reitingerová

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

Páni školníci
 
Už jste si všimli, co máme    nového  v chodbě u
tělocvičny? Asi jste to už všichni  viděli.
Ale přece jen jsme vám to vyfotili.

Příspěvek za kuchyň
Vaříme…
Sice jen kolem 30 porcí, ale vaříme. Část kolektivu
vaří, část šije roušky a chňapky pro nás, uklízíme.
Celou dobu, co pracuji v kuchyních – tj. vlastně celý
můj život – mám v hlavě pravidla pro přípravu
pokrmů, co se týká kontaminace. Ale teď, řeknu to
lidově, je to masakr. Viry vidím úplně všude, dokonce
se mi o tom i zdá. Příprava jídla je o dost náročnější,
hlavně psychicky – vždyť my všechno dodržujeme, ale
co kdyby…
Zatím vaříme z vlastních zdrojů – neřeším dodávky
zboží.
Po desinfekci všech povrchů začínáme vařit. Rouška
při vaření vám nevadí prvních 10 minut. Potom už si

Představte si, že to vše, co na fotkách vidíte, se
vyrobilo ze starého nábytku, který se už nepoužíval.
Nevyhodily se postele a skříně z naší školy   do
sběrného dvora,   ale našlo se jejich  další nové
uplatnění. Říkáme tomu    RECYKLACE. Máme v naší
škole takové šikovné lidi, kteří to dokázali vymyslet   i
vyrobit. 
Tak vzniklo toto moc pěkné nové místo v podobě
skříní, kam se umístily  sportovní poháry a medaile,
které vy žáci vozíte z různých  soutěží.   A že už je jich
tam opravdu hodně.
Můžeme za tento prima nápad poděkovat paní
ředitelce Michalíkové, panu zástupci Vojákovi, panu
školníkovi Pavlovskému a Jiroutkovi i panu učiteli
Pučálkovi.

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

Milé děti, tak jsme tu zase s úkoly, které jsme pro vás z SPC
připravily. Při těchto úkolech si budete trénovat svou pozornost.

-8-
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Dokresli obrázek dle instrukcí
Najdi čísla od 1 do 30. Na každé

číslo si ukaž.  Zkus si aktivitu
zopakovat i několikrát za sebou.

Vtipy pro pobavení.

https://www.vtipkomat.cz/vtip



Milí čtenáři,
 
redakční rada si pro Vás připravila rozhovory s paní učitelkou Kamilou Bártkovou  a panem učitelem Janem Zorádem ze
střední školy. 
Bohužel Vám musíme sdělit, že naši kolegové se rozhodli pro zásadní změnu ve svém životě. Příští školní rok budou své
pedagogické zkušenosti a znalosti předávat žákům v nové škole. Paní učitelka Kamila s panem učitelem Honzou tvoří
nádherný pár a nyní se rozhodli  společně postavit dům, zasadit strom a změnit práci. 
Musím říct, že  žákům a učitelům v Základní škole Strž tiše závidíme. Zatím  paní učitelku Kamilku a pana učitele Honzu
neznají, mohu však potvrdit, že jejich  učitelský sbor se rozroste nejen o úžasné a spolehlivé pedagogy, ale především  o
nádherné lidi s čistými úmysly a zlatým srdcem. 
Přejme jim jen všechno dobré a doufejme, že zůstanou naší škole stále nakloněni a budou o sobě průběžně podávat
zprávy. Ať se vám v nové škole líbí a máte skvělé žáky a kolegy jako v naší škole.

Regina Valentíková

Paní učitelka Kamila Bártková
 
1) Na  koho nebo na co budete nejvíce vzpomínat?
Vždycky si ráda vzpomenu na cokoliv, co se bude týkat naší
školy. Teď mě třeba napadlo první frapíčko připravované
Gábinkou úžasnou na zahrádce domečku v prvním
přípravném týdnu.
 
2) Jaký byl Váš první týden na naší škole?   Měla jste
z něčeho obavy? A kdo Vám nejvíce pomáhal?
Úplně první týden si už moc nepamatuju, spíš jen takové
střípky. Obavy jsem nějaké měla. Střídalo je natěšení a
napětí z toho, jak to všechno bude probíhat a jak mi to půjde.
Bylo moc fajn, že jsme první týden ve třídě prožívaly ve dvou
(s mojí kolegyní Luckou Hájkovou). Obě dvě jsme byly nové a
vstupovaly jsme na palubu PŠ. Vzpomínám si, když jsme
stály první den v poloprázdné třídě, dívaly se na sebe a
říkaly si: „No jo no, tak čím začneme?“ 😊 Všichni kolegové
nám oběma v prvním týdnu hodně pomáhali, nejen v prvním
týdnu. Každý z nich pomůže i teď.

3) Jaké akce na naší škole se Vám nejvíce líbily?
Všechny, do kterých jsme se kdy pustili. Vždycky jsem před
nimi viděla hodně práce a za nimi pocit radosti z dobré
práce. 😊
 
4) Co Vás nejvíce baví na práci s žáky?
Že i oni jsou pro mě velkými učiteli.
 
5) Co byste ráda vzkázala svým žákům a svým kolegům?
Úúúsměv.😊

 
Otázky „na tělo“
 
1) Jaké jste byla dítě? Můžete popsat nějakou situaci, kdy
se na Vás rodiče zlobili?
To je otázka vhodná spíš pro mé rodiče. Ti to dokáží popsat
nejlíp.😊  Zeptala jsem se. Řekli mi: „Hezká a úplně zlatá.
Občas jsi nechtěla jíst maso, házela jsi ho psovi a myslela si,
že to nevidíme. Paráda ti nebyla cizí, ale muselo to mít
šmrnc bez mašlí, květin a zbytečných ozdob.“ Já si
vzpomínám, že jsem občas dokázala naše i dobře pozlobit.
Těší mě, že jsem i přesto v jejich očích úplně zlaté dítě.
 
2) Jaké jídlo máte nejraději?
Máminu rajskou.
 
3) Jaký jste dostala nejhezčí dárek?
Je jich víc než jeden.😊 Dřevěnou, ručně vyráběnou květinu,
tašku čerstvých bylinek, zelené kolo jménem Kreace.
 
4) Co nejraději děláte ve volném čase?
Věnuju se sama sobě, sportuji a trávím čas s těmi
nejbližšími.  😊

CO VÍME O SOBĚ?
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Rozhovor s paní učitelkou Kamilou Bártkovou a Honzou Zorádem 

-9-



Pan učitel Jan Zorád
 
1) Jste velmi kreativní. Co Vás z kreativních akcí bavilo a co
byste chtěl ještě na naší škole zrealizovat?
Nejvíc se mi líbila stínohra, se kterou jsme vystupovali už
dvakrát na vánoční besídce školy. Myslím, že měla vždycky
úspěch. Žáky i nás to, myslím, vždycky velmi bavilo.
Projekty s paní učitelkou Reginou Valentíkovou ve
spolupráci se školníkem Tomášem Pavlovským a dalšími
kolegy mě baví. Ještě bych chtěl stihnout Projektový den
střední školy, kde máme s dětmi v úmyslu vyzdobit zeď “na
domečku” ve stylu Street art. Na tom spolupracujeme v
širším týmu. Uvidíme, jestli se k tomu vzhledem k současné
situaci ještě letos dostaneme.
 
2) Žijete v  jedné domácnosti s paní učitelkou Kamilkou,
nosili jste si práci také domů?
Někdy ano. Většinou se však snažíme připravit si práci
ještě, když jsme ve škole. Všeho s mírou.
 
3) Za těch pár roků na naší škole máte jistě spoustu
humorných historek. Sdělíte našim čtenářům nějakou
veselou situaci?
Myslíte veselou historku z natáčení? 😊  Těch vtipných
situací je tam tolik, že kdybych nějakou teď vypíchnul,
zbytečně by zapadly ty další. Většinou se jedná o situační
humor, který se nedá znova převyprávět tak, aby jsme zase
brečeli smíchy. Je tam veselo každý den, což je dobře!
 
4) S  paní učitelkou Marcelou Štolcarovou jste učili ve
třídě II./2. Tato třída tento školní rok končí, co byste do
života popřál žákům a také paní učitelce Marcele
Štolcarové?
Žákům bych popřál hlavně zdraví a aby na nás vzpomínali
v dobrém. Paní učitelce Marcele pevné zdraví i nervy.  Je to
dobrá holka, která mi povahově dost sedla. Díky ní jsem se v
práci cítil hned od začátku v pohodě. A už konec dojímání.
😊

5) Co Vás nejvíce baví na práci učitele? Co byste popřál
všem žákům i učitelům?
Baví mě komunikovat s dětmi. Je s nimi velká legrace.
Člověk hned ví, na čem je. No a samozřejmě ty prázdniny!
Ty si vždycky užívám naplno. Kolegům bych popřál, aby si
vážili svého pracovního kolektivu, který je velice svěží.
 

Otázky „na tělo“
 
1) Které roční období máte nejraději? A proč?
No, poslední dobou už ani nepoznám, jestli je jaro nebo
zima. Ta příroda teď funguje trochu odlišně než v dobách,
kdy ještě děti stavěly sněhuláky. 😊  Děti, víte, kdo je
sněhulák? Tak vidíte.
 
2) Co nejraději děláte ve volném čase?
Něco kutím v dílně nebo na zahradě. Večer ohýnek, dobré
lidi kolem sebe a nic mi nechybí. Baví mě i kolo a pivo.
 
3) Který sport máte nejraději?
Házenou. Je to rychlý kolektivní sport, kde se pořád něco
děje. Fotbal, kde se čeká na góla půl hodiny, mě nebaví.
 
4) Která je Vaše nejoblíbenější knížka?
Kniha? Oblíbených mám víc. Řeknu Vám, kterou knihu rád
nemám. Třídní knihu.
 
5) Z  doslechu víme, že chvíli neposedíte a stále něco
vymýšlíte. Dostal jste se do situace, kdy Vám šlo skoro o
život?
Ano. První boj o život jsem zažil v roce 1990. Byla to
expedice, když jsem se drápal na tento svět.😊 O život jsem
bojoval já i mamka. Podrobnosti už Vám nepopíšu, ale
zvládli jsme to.😊  Ostatní riskantní kousky už jsou proti
tomu grotesky.

CO VÍME O SOBĚ?
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Otázky společně připravili žák SŠ Matouš Vyvlečka a paní učitelka Regina Valentíková. V  době nouzového stavu
v České republice musel být tento rozhovor veden online (e-mailem).



ZÁBAVA, POČTENÍ A LUŠTĚNÍ

2 .  vydání  -  květen/2020

-11-

AUTOR: Miroslav Šnajdr



POPLETENÁ POHÁDKA
Jiří Žáček

 
Byl jednou jeden Honza, a ten byl tuze hloupý.
Jednou šel kolem rybníka, kde kvákaly žáby: „Kva,
kva, kvak!“ Honza se na ně podíval a povídá: 
„Tahle panna to není – ta taky ne – tahle je
Zlatovláska.“ Sklonil se k ní a políbil ji. Růženka
procitla ze stoletého spánku, otevřela oči a usmála
se na prince: 
„Kdepak jsi byl tak dlouho, Broučku?“ „Byl jsem na
chvilku u kmotřičky pod dubem.“ „A copak jsi tam
dělal?“ „Jed jsem, sněd jsem: kaši z rendlíka, ucháč
mlíka, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s jetelem,
sedláka se senem, pasáka s prasaty, ovčáka s
jehňaty – a tebe taky ještě sním!“
„Ani nápad!“ štěkla macecha. „To by tak hrálo, ty
šmudlo! Na zámku bys nám byla jen pro ostudu!“ A
když je kočár odvezl na zámek, Popelka se dala do
práce. Postavila na stůl hrneček a poručila:
„Hrnečku, vař!“ Hrneček se dal do vaření a brzy byl
plný medové kaše. „To je všechno? A víc nic?“ divil
se Rumcajs. Nabil do pistole žalud a silně vystřelil,
že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína. 
I poslala bába dědka, aby se šel podívat, že se jí zdá,
jako by někdo loupal perníček. Šel dědek ven a ptá
se:

„Pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější?“
Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo: 
„Tady ho máme, pane sultáne. Je to slovutný a
světoznámý lékař Dr Voštěp; abyste věděl, jaký je to
doktor, tedy do práce je jako Dr Ak, je placen jako Dr
Ahorád, jí jako Dr Avec a pije jako Dr Omedár.“
Dlouhý ho vzal na ramena, natáhl se a šel – co krok,
to dvacet mil. Bystrozraký pak upřel na horu své
žhavé oči, skála se rozskočila na tisíc kusů a mezi
nimi se třpytil drahý kámen. Káča ho chňapla, ale v
tom okamžení se myslivec proměnil v čerta a letěl s
ní rovnou k peklu. Zabušil na pekelnou bránu a
zvolal:
 „Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku,
jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme,
hned zase půjdeme.“ Kozlátka se všecka polekala a
řekla: „Ó jé, to není naše maminka; naše maminka
má tenčí hlásek, jako je panímámin vlásek.
Neotevřeme!“ A taky že neotevřela. A Jonatán začal
štěkat samou radostí, haf, haf, haf, a Mach s
Šebestovou štěkali taky a celá třída štěkala, dokonce
i paní Kadrnožková s paní učitelkou štěkaly, a kdo
šel kolem, ten si říkal, no ne, tolik radosti jsem už
dlouho neviděl!

ZÁBAVA, POČTENÍ A LUŠTĚNÍ
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Milí čtenáři,
 
doufáme, že se vám následující pohádka bude líbit. Je trošku jiná a netradiční. Čím se liší od
ostatních pohádek? Na to určitě brzo přijdete. Možná vám napoví i samotný název pohádky.
Příjemné čtení!

Tak, teď už jistě víte, že tato pohádka v sobě ukrývá věty a úryvky z různých pohádek. Dovedli byste spočítat,
kolik pohádek se v této Popletené pohádce skrývá?
 
Své odpovědi můžete zasílat na email naší redakce do 31. srpna 2020. Výherce z řad dětí i dospělých čeká malá
odměna. 😊 Těšíme se na vaše tipy!

 
Alžběta Pavelková



SPORT A KULTURA
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Běžecké závody v Liberci
 

V Liberci na běžeckých závodech jsem byla už loni.
Věděla jsem, co mě čeká, proto jsem se těšila. 
Když jsme přijeli do Liberce, bylo špatné počasí,
pršelo. V tomto počasí nás tréninky nebavily. Paní
učitelka Pavla Crhonková nás uklidňovala a
motivovala trénink vydržet. 
Dostala jsem nové lyže a hodně mi to klouzalo. Byla
jsem na lyže trochu naštvaná. Paní učitelka Kateřina
Motáková mi lyže namazala a pomáhala mi při
tréninku. 
Když byly závody, počasí bylo lepší a nám se
běžkovalo lépe. Získala jsem bronzovou medaili v
individuálním závodě a bronzovou jsme získali i ve
štafetě. Dostali jsme krásné čelenky. 
Všichni byli moc fajn.

Kateřina Kimmelová, žákyně 9. třídy

Bianca Bellová: Jezero
 
Vesnice někde na konci světa. Jezero, které zlověstně
obnažuje písečné břehy a kameny. Muži mají alkohol,
ženy domácnosti a děti ekzémy. Co má Nami? Nami
nemá nic, jenom bábu s tlustými prsty. Nami nemá
nic, jenom dobrodružství před sebou a kabát po
dědkovi. Ale tento příběh je starý jako jezero samo. Je
to cesta hrdiny, chlapce, který musí jezero přeplout,
obejít, a nakonec se potopit na jeho dno pro největší
tajemství.

Kniha Jezero od Biancy Bellové byla vydaná v roce
2016 vydavatelstvím Host. Rok nato dostala cenu
Magnesia Litera jakožto Kniha roku 2017 a také
dostala Cenu Evropské unie za literaturu 2017. Jezero
má svůj styl, který vyčnívá a výborně přináší čtenáři
emoce. Je to temná kniha s dobrou hlavní postavou a
celý příběh jsem si užil. Namiho jsem si oblíbil jakožto
hlavního hrdinu. Konec knihy asi nemohl být lepší.
Ale taky se tu nachází jeden menší problém; celý
příběh může být pro někoho až příliš nudný a
umělecký.

Karel Čapka, žák 8. třídy
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KNIHA PRO DOSPĚLÉ

KIHY PRO DĚTI



E. Vingrálková - Cvičení a terapie pro děti s autismem
E. Vingrálková - Cvičení pro lepší učení
O. Bogdashina - Specifika smyslového vnímání u autismu a Aspergerova syndromu

Kurz
 
V minulých měsících jsem měla možnost absolvovat kurz Poruchy autistického spektra / Žák s PAS ve školní TV. 
Kurz vedla paní lektorka Mgr. Monika Smolíková, která pracuje pro Centrum podpory služeb na UPOL.  Kurz patří pod projekt
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti, který vede APA
na FTK UPOL. 
V rámci kurzu jsem si osvěžila znalosti o problematice PAS a v druhé části kurzu jsme si mohli vyzkoušet několik cviků, které
rozvíjí smysly, se kterými mohou mít děti s PAS potíže. Vyzkoušela jsem si různé vhodné pomůcky do tělocviku.
Proto nezapomínejme! U dětí s PAS máme 7 „smyslů“- zrak, čich, chuť, hmat, sluch, propriocepce (koordinování těla v
prostoru) a vestibulární aparát (vnímání polohy a pohybu celého těla). Taky nezapomínejme na hyposenzitivitu a
hypersenzitivitu.
 
Doporučená literatura:

                                                                                                                                  Kristýna Kučerová

Webinář projektu Nevypusť duši
 
„Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být dobře.“ Autorem tohoto nádherného a
pravdivého sloganu je spolek Nevypusť duši, který se už několik let zabývá osvětou v
oblasti duševního zdraví. 
Přijde mi skvělé, že se tento tým mladých psychologů, neurovědců, mediků,
sociálních pracovníků i studentů z těchto oborů dal dohromady a podporuje
psychické zdraví, které tak často podceňujeme a nevěnujeme mu pozornost, jakou si
zaslouží. Oceňuji, že svou práci nevzdali ani v době, kterou právě procházíme. I když
museli dočasně zrušit své workshopy pro studenty, učitele nebo pracovníky
nejrůznějších firem, stále se s nimi můžete „potkat“ při webinářích. Ty realizují
nejčastěji na svých facebookových stránkách s názvem Nevypusť duši. 
Také já jsem měla nedávno prostor zúčastnit se jejich webináře zaměřeného na to,
jak dobře zvládat (nejen) současné období (koronavirus, pozn. redakce). Seminář
vedla ředitelka a zakladatelka projektu Marie Salomonová společně s psycholožkou
projektu Dominikou Šinarovou. Mluvily např. o tom, jak zvládat soužití v
domácnostech, dávaly tipy na to, jak se vypořádat s množstvím zpráv, které denně
přichází nebo jak tento čas dobře využít, dobře si ho strukturovat a věnovat se také
sobě a svým zájmům. V neposlední řadě informovaly o konkrétních možnostech
využití bezplatné psychologické pomoci online. 
Webinář byl moc milý a přínosný. Pokud jste tento projekt doposud neznali, vřele
jejich aktivity doporučuji. Začít s bádáním můžete např. na stránkách
www.nevypustdusi.cz.

Alžběta Pavelková

UČÍME SE CELÝ ŽIVOT
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Zajímavé semináře, odborné články, vzdělávání

Článek
To, že finský vzdělávací systém je o několik kroků před tím naším, víme již nějakou dobu. Líbí se mi, jak Finsko pohlíží na
znakový jazyk jinak. Protože osobnost dítěte je velmi důležitá a najít identitu není jednoduché. Přečtěte si následující rozhovor
s Pirkko Selin-Grönlundovou, která pracuje ve Finském svazu neslyšících jako specialistka na oblast školství.
Hledáme řešení, jak posílit sebevědomí a jazykovou identitu neslyšících dětí…
https://www.idetskysluch.cz/trendy-v-zahranici/hledame-reseni-jak-posilit-sebevedomi-a-jazykovou-identitu-
neslysicich-deti/

Kristýna Kučerová
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Křest 1. vydání Sluchovin

Každý se s tím pere po svém
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Milí členové redakční rady, milí dopisovatelé,
 
ráda bych vám chtěla říct, že noviny jsou PERFEKTNÍ. K
Regině se už určitě dostala informace mých rodičů (jen a jen
chválili), ještě chci i já napsat, že jste šikovní. Sněhuláka jsem
si musela hned pospojovat a 9 rozdílů jsem taky našla - teda
- já se vlastně přiznám, že jsem našla jen 8 rozdílů. V případě
ale, že jeden perník v řadě nad okny je považován za dva
rozdíly (chybí jedna mandle a jedna je černě vybarvená), tak
jsem našla rozdílů 9!!!
Předejte podle svého uvážení dál tento mail ostatním, kteří
se podíleli na prvním čísle. Moc vám držím pěstičky na
nalezení energie k dalšímu číslu!!!

Katka Taberyová

Redakce časopisu Sluchoviny.
 
Vážená redakční rado. Přečetl jsem si první číslo vašeho
nového občasníku Sluchoviny a konstatuji, že je to dokonalé.
Opravdu nepřeháním, když toto hodnocení vyslovuji. Moc se
mi líbí jak vlastní obsah,   tak i grafické provedení. Je
obdivuhodné, že - aspoň jak jsem to pochopil - tvůrci
časopisu i hlavní část přispěvatelů  jsou převážně žáci školy.
Přeji vám, ať i další čísla Sluchovin se vydaří jako to první a
hlavně, ať váš časopis v budoucnu jen vzkvétá a ať si vytvoří
co nejširší čtenářskou obec.
 

S pozdravem Luboš Toušek, váš pozorný čtenář...

Náš časopis se dostal i na Pedagogickou fakultu
a to do rukou ředitelky ústavu doc. PhDr. Evy
Souralové, Ph.D., která nám napsala tuto reakci:
 
„Milá Kristýno, děkuji za časopis, je skvělý!!!“
 

Eva Souralová - UPOL
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Ahaa, tak noviny se
dají použít i jinak než
na vlaštovky.

Na prvním vydání
Sluchovin
nezaschnul ještě ani
inkoust a my už
hltali u kafíčka
každé slůvko.

Hmm, to je počteníčko.
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