
 
Vážení a milí…
 
Vítám Vás u čtvrté koronavirové přílohy Sluchovin. Nejtvrdší opatření máme již za sebou a nyní
začíná pomalý návrat k normálním dnům. Musíme ještě chvilku vydržet, ale věřím, že nebude trvat
dlouho a naše životy se vrátí do běžného rytmu. Pojďme si tedy společně připomenout, co se od
posledního čísla naší přílohy změnilo a jaké to pro nás má dopady. Přeji Vám příjemné počtení,
pěknou zábavu a s mnohými z Vás se těším na brzké shledání v naší báječné škole.
 

Vaše Marcela Václavková
 

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

post ižené ,  Olomouc ,  Kosmonautů  4

15. dubna
 
Ministerstvo zdravotnictví podpořilo vznik nového
magazínu ČT „Linka 1212“
 
Smyslem pořadu je nabídnout občanům
psychickou podporu i praktická doporučení v
období nouzového stavu a nařízené karantény.
 
Plán na postupné uvolňování opatření v České
republice v souvislosti s koronavirem má pět etap.
Od pondělí 20. dubna začíná první vlna uvolňování
opatření. Začnou opět fungovat řemeslníci,
farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby
či individuální konzultace a zkoušky pro studenty
nejvyšších ročníků na vysokých školách.
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Zpráva z 6. května
Infekce covid-19 prošla českou populací velmi
mírně, podobně jako v okolních zemích.
 
Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní
centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo
vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné
akce do 100 osob, některé služby nebo školní
aktivity. To vše ale pouze za dodržení přísných
hygienických pravidel.

V úterý 12. května, na Mezinárodní den sester, se
ve 12 hodin rozezní zvony a vozy zdravotnických
záchranných služeb po celé ČR po dobu jedné
minuty. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s
Asociací záchranných služeb a Českou biskupskou
konferencí tak vyjádří poděkování všem
pracovníkům ve zdravotnictví za jejich mimořádné
nasazení v boji s koronavirem.

23. dubna
 
Česká republika má za sebou první den testování v
rámci studie kolektivní imunity vůči covid-19. V
Praze, Brně a Litoměřicích se spustilo testování,
které má zjistit úroveň kolektivní imunity v české
populaci vůči onemocnění způsobené novým
koronavirem. Na Olomoucku začne testování 24.
dubna. Testováno bude v následujících dnech v ČR
zhruba 27 tisíc lidí z pečlivě vybraných skupin
obyvatelstva.
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23. dubna
Velikonoce se zatím na vývoji onemocnění covid-19
neprojevily, epidemiologická situace je pozitivní.

Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově
rozšiřují na děti do sedmi let v MŠ a dětských
skupinách, umělce i moderátory za splnění
přesných podmínek.

Zdroj: Informace z webové stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky



Ale i v této už stoprocentně klapající době ve
škole proběhly mimořádnosti, které by Vás i
historii mohly zajímat:
        
Vznikl Dotazník covid-19 za účelem zjistit potřeby
všech zaměstnanců školy v tomto mimořádném
čase, jejich úspěchy či starosti. Dával si za cíl
přivést ředitelství školy na další nápady, jak být
kolegům v jejich nelehké situaci nápomocni. Ale
také ověřit si nasazení kolegů a zabránit jejich
přepracovanosti.
 
Prostřednictvím webových stránek byly zveřejněny
další obrázky, výsledky soutěží a mnohé nové
aktivity pro děti MŠ a žáky ZŠ a SŠ vyhlašované
kolegyněmi a kolegy. Byl natočen elektronický
pozdrav pedagogů SŠ. Mrkněte na webové stránky
školy. Vše stojí za to! Určitě se spolu s dětmi
potěšíte a pobavíte.
 
Upozornění: Pokud se Vám na stránkách školy
nezobrazují aktuální změny, stiskněte tlačítko F5
– na klávesnici zcela nahoře.
 
Všechny děti a žáci školy a jejich rodiče jste dostali
osobní motivační, povzbuzující dopis ředitelky
školy.
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DĚNÍ Z NAŠÍ ŠKOLY

Vážení a milí čtenáři školních novin. Můj příspěvek
do tohoto čísla Sluchovin bude vypadat úplně jinak,
než tomu bylo doposud. Poprvé nebude zachycovat
dění jednotlivých dní.
 
Totiž 11. 4. 2020 uplynul měsíc od uzavření škol v
ČR z důvodu pandemie koronaviru. Za tu dobu se
celá škola v nové situaci už docela zabydlela. Je to
zabydlení dočasné, jak všichni moc doufáme.
Nicméně – současné okolnosti, povinnosti,
způsoby práce... už máme všichni dobře nacvičeny.
Většina dětí se poctivě a pravidelně na dálku učí.
Zaměstnanci, kteří nejsou pedagogové, dělají
všechno pro to, aby byla škola co možná
nejkrásnější, a ekonomicky a provozně dobře
fungovala. V tom nám pomáhají i někteří
pedagogové, kteří zrovna nešijí roušky nebo neučí
na dálku. Nejvíce je toto vidět na školní zahradě.
Přikládám Vám obrázek.

Proběhlo přijímací řízení na SŠ. Tentokrát
distančně, jak je za současné situace zvykem.
Zájemci o vzdělávání v naší škole dostali motivační
a skvěle připravený testík, jejich rodiče dotazník.
Obojí připravené paní zástupkyní pro střední
školu Marcelou.
 
No, a myslela jsem si, že největší trhák, který jsem
si nechala na konec své dnešní zprávy do
mimořádných Sluchovin, bude informace o tom,
že máme ve škole nový vícemístný automobil
značky Mercedes. Krááásný, tmavě modrý,
samozřejmě s klimatizací a automatickým
řazením. Vyřizování trvalo bezmála rok, ale
nakonec se přání – mít pohodlné, bezpečné a
klimatizované auto, které si děti i učitelé
bezesporu zaslouží – proměnilo ve skutečnost.
Přikládám Vám fotografii, abyste se mohli těšit
spolu s námi.



Ale!!! Ve chvíli, kdy jsem už chtěla odeslat svůj příspěvek do školních novin, zazvonil ve škole zvonek. (A
přesto, že událost nezapadá do období, které tyto noviny mapují, svou výjimečností si zaslouží uveřejnit
hned.) Zcela symbolicky na zazvonění reagovala naše zdravotnice Lenka a přivítala nečekanou návštěvu.
Osobně do školy přišla paní ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Olomouc MUDr. Petra
Vladyková (https://cck-ol.webnode.cz/kontakt). Přišla poděkovat naší škole a předat Děkovné uznání
předsedy OS ČČK za podporu pomoci Červeného kříže při pandemii covid-19. Abyste rozuměli, náš cech
šiček totiž dodával roušky i sem. 
Fotografie ze srdečného setkání, předání Děkovného uznání a dárku pro šičky a školu, při kterém jsme
stihli předjednat další spolupráci, také přikládám. Kopie uznání bude vystavena na čestném místě ve škole
a originál uložen do archivu školy. Návštěvy paní ředitelky ČČK i Uznání si moc považujeme.
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 DĚNÍ Z NAŠÍ ŠKOLY
 

Vážení čtenáři, s tímto milým zakončením, pozdravem Vám všem a poděkováním za skvělou práci
svým kolegům na shledanou.
 
Martina Michalíková, ředitelka školy
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Bohužel stále ještě nenastala doba, abychom se konečně mohli potkat ve školce. Tento tak trochu „zakletý čas“ ještě
chvilku potrvá a nám už se po sobě navzájem stýská!!! Ale jsme stateční a společně to zvládneme.😊 Určitě!!
Jsme ve spojení!!!
Někomu vypadl první zoubek a někomu už se kýve další. Vašík se zatím naučil jezdit na kole, a bez
pomocných koleček! Tomášek slavil 7. narozeniny a dostal krásné modré kolo. Terezka už na malování
vypotřebovala celý balík papíru a Románek nejraději tvoří nůžkami z barevného papíru. Ivanka je moc
šikovná a doma mamince pomáhá věšet prádlo, utírat nádobí a uklízet nákup. Svatík si hraje se sestřičkou
a s pejskem na zahradě. A co dělají tety kromě toho, že připravují náměty a nápady pro děti, vyrábějí nové
pomůcky a „oprašují“ znakovku?
 

A co dělám já, teta Maru? Mám doma
také tři školáky, kteří jsou už ale větší a
samostatnější. Náš sedmák Ondra mne
zaměstnává asi nejvíc, protože se mu
do úkolů většinou moc nechce. Takže
se ho snažím motivovat a povzbuzovat.
😊 A když máme konečně hotové
povinnosti, sedneme na kola nebo
sbalíme batoh a hurá na nějaký výlet do
okolí!!! Ještěže bydlíme kousek od lesa!
Večer se pak společně mrkneme třeba
na nějaký hezký film. No ale nejvíc ze
všeho se těm našim teenagerům chce
jíst, protože jsou ve věku, kdy mají
pořád hlad. Takže vařím, smažím,
peču, … Už jsme se naučili péct
„mňam“ chleba a taky výtečné
houstičky (asi jako polovina republiky)!
Takže pečeme, pečeme, pečeme...
Vždyť jsme také Pečivovi.😊

Jedno máme ale všichni společné!!! Už se na sebe moooc těšíme!!! Držme si palce, abychom se už brzy mohli ve školce
aspoň na pár týdnů potkat.
Těším se, až si pak první den ve školce sednu na zadek a budu s otevřenou pusou koukat, jak kdo vyrostl a co se nového
naučil! A budeme všichni jen tak obyčejně rádi, že jsme zase spolu!!!

Marie Pečivová, paní učitelka MŠ

NAŠI NEJMENŠÍ VÍ O SOBĚ A MY VÍME O
MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Teta Ivetka je maminkou
třeťačky Ninušky, takže se s
ní každý den učí a připravuje
ji do školy a ona zase potom
na oplátku pomáhá mamince
třeba třídit prádlo. Ve volném
čase spolu pak jezdí na výlety
na kolech nebo chodí na túry.

A co dělají Mašinky, když nemůžou do školky?



Ježidědek s ježibabou se vlídně usmívali a
spokojeně přihlíželi, jak dětem chutná. Chtěli
nejprve získat jejich důvěru, a tak si děti klidně
pochutnávaly na zmrzlině. A když už nemohly,
vydaly se na cestu domů a nikdo je nezdržoval.
Teprve třetí den si ježibabka vybrala jednu
holčičku, která právě olizovala jeden z
jahodových kornoutů. Usmála se na ni medovým
úsměvem a zeptala se jí: „Hele, nejmenuješ se ty
náhodou Mařenka?“ „Ne, to ne, jmenuji se
Barbora,“ odpověděla holčička a pochutnávala si
dál na kornoutu. „Hele, dědku, je tady taková
pěkná buclatá, ale není to Mařenka. Bereme i
Barbory?“ „Co? Jaký brambory?“ ptal se ježiděda.
„Takže ji berem,“ rozhodla se ježibabka a
zahučela dědkovi do ucha: „Tedy si vezmi
Barboru, zamkni ji do nanukového chlívku a já se
zatím poohlédnu po nějakém Jeníčkovi.“ 
Dědek zamkl Barboru do nanukového chlívku a
kupodivu mu to nedalo žádnou práci. Šla tam
sama, a ráda. Jahodové zmrzky už byla
přejedená, ale dostala právě chuť na nanuky v
čokoládě. Viděla je na střeše, ale tam se jí pro ně
šplhat nechtělo. Tady ve chlívku je měla pěkně
po ruce. A tak vesele uždibovala z nanukového
chlívku. Dědek vrazil do chaloupky a pořádně
roztopil zmrzlinovou pec. Jenomže to asi neměl
dělat, však vy už asi tušíte proč. 
Ale nepředbíhejme. Děda totiž právě zaslechl
volání ježibaby. „Dědku, dědku, co bys
říkal tomuhle Jeníčkovi…?“

A tak vyběhl z chaloupky, aby se podíval. 
Kluk, pěkně kulaťoučký skoro jako Barbora, se
blížil k lesní cestě a už se předem olizoval. Nebyl
to Jeníček, ale Tomáš. Najednou strnul. Ježibabka
a ježidědek se otočili k chaloupce. Už tam nebyla.
Samým leknutím si nepovšimli ani velikánské
loužičky mnoha barev, která se rychle vpíjela do
zeleného mechu. Uprostřed té loužičky stála
Barbora a pilně olizovala posledního nanuka.
Ježidědek a ježibabka na sebe pohlédli očima
vypoulenýma hrůzou. „To není holka, to je
Bumbrlíček,“ vykřikla ježibabka, „utíkejme, dědku,
když tak rychle vymlaskla celou chalupu, tak klidně
zbaští i nás dva!“ A tak oba vzali nohy na ramena a
utíkali zpátky ke své staré opuštěné perníkové
chaloupce. Tomáš se za nimi překvapeně díval,
dokud nezmizeli v záhybu lesní cesty. Pak udělal
několik kroků směrem k Barboře. „Ahoj,“ oslovil ji,
„hele, tady prý je nějaká zmrzlinová chaloupka…“
„Byla,“ odpověděla Barbora a on si vzpomněl, že
něco takového snad dokonce před chvílí na
vlastní oči viděl. 
„To víš, Tomáši, nemůžeš hned tak všemu věřit, a
hlavně ne pohádkám,“ řekl tatínek, když kluk
doma večer vyprávěl, jak se mu chaloupka
rozplynula před očima.
 
Zdroj: Vodňanský, Jan. O slonovi, který utekl z
každého obrázku. 
Ilustrace Adolf Born. 1.vyd. Praha: Albatros, 1988.
47 s.
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Pohádka o zmrzlinové chaloupce
2. část



Historie budov naší školy.
 
Zdá se, že vznik třech budov naší školy sahá až do doby Rakousko-Uherska k polovině 19. století. To zde
bylo postaveno ubytování pro armádu v rámci Olomoucké pevnosti. V roce 1802 v místě dnešní školy stály
valy původního Bastionového opevnění města. Později se stavěly předsunuté pevnosti – forty a další
vojenské objekty.  V roce 1886 došlo k zrušení statutu pevnostního města a postupné větší výstavbě civilních
budov v okolí centra.
Pořád ale značná část objektu sloužila armádě a slouží i doposud. 
K fotkám v příloze: první foto – plán města konec 19. století, druhé foto – detail místa naší školy, třetí –
fortifikační plán města 1802, poslední foto – plán Olomouce při obléhání Prusy v roce 1758. Možno zjistit
více v regionální knihovně, foto současného stavu, historické detaily atd.
 

Jakub Jeřábek, žák SŠ

14 .  duben -  17 .  květen  2020

-7-

HISTORIE BUDOV NAŠÍ ŠKOLY
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NĚCO PRO NAŠE HLAVIČKY

Phttps://www.turpress.eu/detske-casopisy/lusteni-pro-kluky-a-holky/

Řešení: Upadne na nohu



NĚCO PRO NAŠE HLAVIČKY
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Řešení: c, a, b, b, c, b ,b ,a ,b ,c



NĚCO PRO NAŠE HLAVIČKY
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OKÉNKO REDAKTORKY SÁRY SKÁLOVÉ 

Přehlídka roušek

Tvořivá chvilka

Žákyně VIII.A třídy Sára Skálová je velká tvořilka a
to každý ví. Tvoření a výroba jí jde od ruky i v době
koronaviru. Stejně šikovná je i Sářina babička,
která šije krásné roušky.
Co vše Sára s babičkou zvládly vyrobit? Na to se
můžete podívat.



Milý školní časopísku,
 
jsem zdaleka, až z Čelákovic, ale Ty, věhlasný školní
časopis, ses mi dostal do rukou. Od dob mého studia na
neratovickém gymnáziu už uteklo hodně vody, ale
vzpomínám si na náš školní časopis, jmenoval se Hovězí
Plátek. Byla velká zábava se na jeho tvorbě podílet.
A tak mě vždy potěší, když se někdo šikovný najde, sezve
a motivuje tým a vznikne periodikum, které někdy i
zábavnou formou informuje o dění na dané škole. Jsi
zábavný, milý a sympatický a určitě tak odrážíš i
celkovou atmosféru na Vaší škole. Moc se mi líbily
ilustrace a portréty.
Přeju Ti zářnou a slavnou budoucnost a Tvým
přispěvatelům stále dobré nápady a inspiraci.
 
Tvoje čtenářka
Kateřina Znojilová

Ahoj, celý redakční  týme,
 
díky za další číslo Sluchovin. I mě potěšilo, takže
když dnes přišel mail s touto přílohou, nechala
jsem psaní a telefonování, a okamžitě se dala do
čtení. A můj příběh z koronavirového období?
První roušky pro naši rodinu mi ušila kamarádka
(díky, Lidu). A pak, jednou večer jsem si řekla, že
když jsem kdysi dávno dokázala ušít třeba zimní
kombinézu pro synovce, nějaká rouška mě nemůže
rozhodit. Oprášila jsem šicí stroj a pustila se do
toho – právě včas, vznikl totiž Cech švadlenek.
Postupně jsem si našla různé střihy a typy roušek,
aby to nebylo tak jednotvárné (jen doufám, že naše
psí slečna roušku potřebovat nebude, takový střih
tam nebyl). Už jsem také vyzkoušela ochotu
jednoho tatínka (pana Hýska)  – opraváře šicích
strojů, a dopadlo to výborně. Můj veterán šije!!! A
tak náš jídelní stůl mění během dne své podoby –
část dne slouží jako kancelář, část jako šicí dílna.
A když je to jaro, tak šiji veselé roušky.
 
Všem přeji zdravé a slunečné dny.
Daria
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OHLASY ČTENÁŘŮ

Krásný den, redakční rado,
 
Sluchoviny jsou pěkné a je vidět, že své
zaměstnání děláte všichni srdíčkem. Podle toho
také škola vypadá!😊Ráda bych vám napsala ohlas
na školní ples, který byl úžasný od začátku do
konce! Jak pohoštění, tak organizace i hudba s
krásnou, bohatou tombolou. Maximálně jsme si
ho užily, jak moje maminka, tak moje sestra,
Verunka i já. Vím, že ohlas píšu pozdě, ale přece!
Vážím si vás všech  a přeji, ať jste všichni zdraví.
 
Děkuji, Morávková Irena a Verunka

Milí členové redakční rady,
 
mám velkou radost, že jsem si opět
mohla počíst v dalších Sluchovinách.
Úroveň jednotlivých výtisků stoupá
strmě nahoru, jste opravdu moc
šikovní.😊
 
paní učitelka Monika Skřivánková

Milá redakční rado,
 
děkuji za Sluchoviny. Četla jsem a je to
moc hezký příběh, co psaly učitelky i
asistentky i taky děti.
Přeji příjemné a klidné dny.
 
asistentka pedagoga Lenka Kadlecová
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FOTOGALERIE
 

Jak roste hrášek?
 

Paní  učitelka Monika Skřivánková zadala svým žákům ze třetí třídy úkol do prvouky. Zadání znělo: Zasaďte
hrášek a pozorujte, jak roste. Její žákyně Anička Henslová společně se svými rodiči nafotila  klíčící hrášek
den po dni.

První den Třetí den

Šestý den Desátý den
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