
31. 03. 2021/4. číslo/II. ROČNÍK 

časopisu  „HRUŠKOVINKY“ 

První jarní měsíc nás sice přivítal zachumlaný v zimním kabátu, 

ale nakonec se přece jen rozhodl, že zimy už letos bylo dost a jaro si 

také zaslouží svou šanci. Vyklubal se po vzoru všech sněženek, bledulí 

a krokusů, přivolal sluníčko, provoněl vzduch, odstartoval alergické 

rýmy a definitivně vyhnal zahrádkáře do blátivých záhonů .  

Doufám, že jste změnu času (ano už je opět letní) zvládli 

s úsměvem a noblesou. Doufám, že si plnými doušky vychutnáváte 

hřejivé sluneční paprsky. Doufám, že se chystáte oslavit velikonoční 

svátky. Doufám, že jste neztratili naději, sílu, chuť a radost. Doufám, 

že se stále máte na co těšit. Doufám, že se vám ráno chce vstávat a 

večer se vám dobře usíná. Doufám, že v noci se vám zdají 

odpočinkové sny. Doufám, že jste obklopeni těmi, co vás mají rádi. 

Doufám, že každý den nacházíte důvod k radosti a ke smíchu. 

Doufám, že máte hlavu plnou nápadů. Doufám, že se máte dobře. 

Opět velmi děkuji všem, kteří se podíleli na konečné podobě 

našeho pestrého školního časopisu. Úvodní jarní naladění nám 

připravila Kačka V. ze 3. B .    

   

                           



 PřÍsPěVeK PRVNÍ – …. distančně pro všechny …. 

„A je tu březen, všichni se vezem“, nebo „zase je březen do 

školy nevlezem“ nebo „jaro ťuká na vrátka, zavřem naše kuřátka“. 

Také vás napadají nejrůznější variace na březnové pranostiky? Raději 

nebudu malovat čerta na zeď, aby se březnová uzávěra škol nestala 

novou nevítanou tradicí .  

I když nás ta příšera nakažlivá, zmutovaná, otravná drží ve 

střehu a v pohotovosti v domácích zákopech, neznamená to, že se 

necháme převálcovat. Výuka frčí dál, jedna únikovka střídá druhou, 

inspirace a nápady sviští dle aktuální rychlosti internetového 

připojení. Sdílíme, fotíme, máváme, vymýšlíme, tvoříme, smějeme se. 

Občas se nestačíme divit, občas už jsme unavení, občas něco 

prošvihneme a zapomeneme, občas se nikomu nic nechce, občas 

prostě už nemůžeme. Ale všichni děláme, co je v našich silách .  

Prvňáčci nelení, příchod jara nepodceňují a čápy vyzývají 

k návratu na české komíny. Tak přejeme šťastnou cestu domů a 

těšíme se na vás, to vám milí čápi, vzkazují všichni z I. A. Moc děkuji 

paní učitelce Dvořákové za krásné „online foto“.     

 

 

 



O tom, jak se mají ve II. A nás pravidelně informuje paní učitelka 
Coufalová a nejinak tomu bude i v tomto čísle našich Hruškovinek. 
Jste zvědaví? Tak se nenechte rušit a já už předávám slovo paní 
učitelce pilných mravenečků.  

 
Život v 2.A není jen online 

K nemilému překvapení žáků i učitelů byli druháčci převedeni 
opět do režimu distanční výuky. Chtě nechtě jsme nažhavili počítače, 
profoukli mikrofony, nastavili elektronická kukátka v podobě kamer a 
začali žít virtuální život v prostředí Google učeben. Ale nebojte se, dali 
jsme si několik výzev do reálného života  a o ně se s vámi chceme 
podělit.  

Fantazii a aktivitě se meze nekladou. Žáci se vrhli do jarních 
pěstitelských prací, předvelikonoční výzdoby domácností i venkovních 
prostorů. Chystali dobrůtky k překonání jarní únavy. Zkoumali znaky 
blížící ho se jara. Někteří se připojili k akci Ukliďme Česko, Hledání 
ztraceného klíče Hrušovan nebo k malování na kamínky. Kdybyste jen 
viděli ta videa sportovních výkonů a sestav, které předváděli! Dvacet 
kliků před snídaní není pro některé žádný problém. Dokázali také 
zapsat své zážitky z jarních prázdnin. 

Pamětníci ví, že březen je měsíc knihy. Proto se můžete už nyní 
těšit na příští číslo časopisu. Uvidíte v něm výsledky Hry na K. Čapka, 
během které žáci psali, ilustrovali a vydali svou vlastní knížku. Zatím 
vám, milí čtenáři, přejeme krásné prožití Velikonoc. 
  

   



 

 

Plynule pokračujeme a nahlédneme do království II. B, kde 

spravedlivě vládne paní učitelka Bidrmanová. Plastelínové tvoření 

proběhlo ještě ve škole, ale zbytek už je výsledek domácího snažení. 

Můžete se pokochat originálními uměleckými díly, která vznikla 

provázkovou technikou, nebo nahlédnout do volnočasových aktivit a 

do děl našich malých spisovatelů a ilustrátorů .  

  



   

 

Šupy, dupy, dup přehoupneme se ke třeťákům, konkrétně tedy 

do III. A. V minulém čísle se s námi podělili o vydatnou porci dobré 

nálady a teď dokonce složili vlastní hymnu v rytmu známé pohádkové 

písničky. Pro naladění tóniny se podívejte na uvedený odkaz a celou 

hymnu v originálním balení najdete v další příloze, která vám v e-

mailových schránkách přistála spolu s tímto číslem časopisu. Už si 

notujete, dupete, tleskáte a luskáte? Velké poděkování a potlesk 

odvážným realizátorům – paní učitelce Betášové, paní asistentce 

pedagoga Karbanové, panu Interholzovi a paní Schinkové.  

https://www.youtube.com/watch?v=cZVyN-LucB8 

 

To ve III. B na to jdou doslova od základního kamene. Paní 

učitelka Oulehlová se nebojí využívat ve výuce mocných přírodních 

zdrojů, a tak se všem v online třídě dobře učí a na výsledcích to jde 

znát . Třeba se i vám podaří načerpat něco z mocné síly vzácných 

nerostů, i když máme k dispozici jenom fotografii.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZVyN-LucB8


 

 

Mám podezření, že čtvrťáci pomalu vyhlížejí léto a dobroty 

s ním spojené. Jak jinak si vysvětlit, že ve IV. B se o sto šest skládají 

zmrzliny z papíru ?. Co vy na to, je lepší točená nebo kopečková? A 

kde mají zmrzlinu nejlepší? A jaká je vaše nejoblíbenější?  

Kromě toho se s velkou fantazií a nadšením zapojili do tvoření 

hudebních rébusů. Děkuji panu učiteli Mrázkovi, který se s námi o 

hádanky vytvořené Adamem P. podělil. A samozřejmě velké díky a 

obdiv autorovi - dobrá práce Adame. Zkuste správně pospojovat a 

samozřejmě si písničky v odkazech můžete i poslechnout. Hezkou 

zábavu všem .     

                       



 

 

 

CHINASKI - VÍNO  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=gOqv-VBrXeA 

 

 

 

 

TRAVIČKA ZELENÁ 

Zpívánky - Travička 

zelená (Jitka 

Molavcová) - 

YouTube 

 

HOLKA 

MODROOKÁ  

Holka modrooká - 

YouTube 

 

 

Ewa Farná - MÁM 

BOKY JAKO SKŘÍŇ  

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Ozuv4qyraRc 

 

 

  

Josef Melen - NÉ, 

PĚTKU NÉ 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=YBHPpkyrCFs 
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Naši pestrobarevnou přehlídku končíme u páťáků. Tentokrát mé 

poděkování putuje do V. B. Děkuji panu učiteli Řihánkovi, že s námi 

sdílí tato originální díla. Máme tu plastiky z PET lahví, zapeklitá 

bludiště i zimní pozdrav, vytvořený pomocí počítačové grafiky. 

Klobouk dolů vážení tvůrci .    

 

  

 

 

 

 PřÍsPěVeK DRUHÝ – …. Co se děje v březnu …. 

Z pestré březnové nabídky nejrůznějších typů mezinárodních, 

světových a evropských dnů vybírám jen několik. Uznávám, že výběr 

je to čistě osobní, ale to je ta výhoda šéfredaktorské funkce . Je 

možné, že by vás více zajímal například Světový den divoké přírody 

(3. 3.), Evropský den mozku (11. 3.), Světový den vrabců (20. 3.), nebo 

Mezinárodní den lesů a Mezinárodní den loutkového divadla (21. 3.), 

ale co naplat, já vám předkládám tyto .  



8. března má svátek moje sestra  a hlavně je to Mezinárodní 

den žen. Tento mezinárodně uznávaný svátek byl stanoven k výročí 

stávky newyorských švadlen. Tehdy šlo o to, aby ženy měly volební 

právo, tedy aby mohly volit, a také být voleny. Postupně se přidaly i 

další základní principy, jako rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj 

(mimo jiné lepší dostupnost vzdělání, nebo rovné pracovní příležitosti 

apod.).  

20. března je Mezinárodní den štěstí. OSN se jeho zavedením 

jednoznačně vyjádřila k tomu, jak je štěstí v lidském životě důležité, 

nezastupitelné a nenahraditelné. Pokud je jen muškou zlatou, tak ať 

se nás drží. Krmit potřebuje úsměvy, radostí, dobrou náladou, 

laskavostí, vlídností, ochotou, láskou, nadějí, sny a plány, úžasem, 

pohodou …… Ať je tedy každý náš den protkán alespoň nepatrným 

mávnutím těch zlatých křídel .  

https://www.youtube.com/watch?v=icvF4GRG1hs 

 https://www.youtube.com/watch?v=pnFpW6NvWLk 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt3cp-fnGq8 

 

A také nesmíme zapomenout, že letos jsme 20. března přivítali 

první jarní den. Hurrrááááá . Dny jsou krásně dlouhé, ptačí 

koncertování si můžeme užívat bez omezení a pozorovat probouzení 

přírody někdy překoná i jarní únavu .  

https://www.youtube.com/watch?v=KRdlnYBdleE 

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA 
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Pokračujeme dále. Máme tu 22. březen, který OSN stanovila 

Světovým dnem vody. Můžete si udělat pokus, vymyslet vlastní 

reklamu, popřemýšlet o tom, jak to s tou vodou vlastně je. Jak moc ji 

potřebujeme, jak je pro nás samozřejmostí, jakou může mít sílu, jak 

se s ní dá zacházet, jak si ji chránit. A proč? Protože je nad zlato .  

https://tvp.vscht.cz/propagace/den-vody 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=446458109974226 

https://www.youtube.com/watch?v=EbU8G__iIKc 

 

Jdeme do březnového finále. Samozřejmě nemohu zapomenout 

na naše skvělé pedagogy. 28. března je Den učitelů. Nekonečný 

obdiv, respekt a potlesk patří nejen těm vystudovaným a oficiálně 

v této roli působícím, ale také všem, kteří se na vzdělávání svých dětí 

v této nelehké době podílejí spolu s nimi, aniž by měli všechny 

potřebné dovednosti či znalosti. Ano, mluvím o vás, o skvělých 

rodičích, prarodičích, sourozencích, příbuzných i známých, o vás 

všech, kteří jste se nedobrovolně stali důležitými průvodci a 

navigátory dětí v záludném prostoru distanční výuky.  

 

https://tvp.vscht.cz/propagace/den-vody
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=446458109974226
https://www.youtube.com/watch?v=EbU8G__iIKc


 

 PřÍsPěVeK TŘETÍ … distanční odpoledne… 

Svůj program v rámci distanční výuky nabízí dětem i školní 

družina. Paní vychovatelky mají pro děti každý všední den 

nachystanou novou porci tvoření, zajímavostí, her a nápadů. Malou 

pozvánku vám posílá Kačka V. ze III. B (nadšená účastnice 

družinových dýchánků ).  

                                                                            

 

Neleníme ani my v kroužku pravidelném čtvrtečním, školní 

psycholožkou vedeným. V 15 hodin jsme zvědaví, kdo se tentokrát 

připojí. Ať je to ten, nebo ten, zdravíme ho s úsměvem .  



Stále platí, že jsou vítáni všichni třeťáci, čtvrťáci a páťáci, a když 

se připojí i nějaký sourozenec, či kamarád, tak nám to rozhodně 

nevadí. A co že se tam vlastně děje? Inu povídáme si o tom, jak se 

zrovna máme, co jsme jedli dobrého, seznamujeme se s domácími 

mazlíčky, hrajeme různé hry, spolupracujeme a tvoříme. Pokořujeme 

i zajímavé výzvy internetových aplikací (zatím jsme úspěšně zvládli 

jamboard a mentimeter – výsledky vidíte níže), sdílíme obrazovky, 

roztáčíme kolo štěstí. Prostě se bavíme, inspirujeme, objevujeme.  

Pokud se k nám chcete přidat, nezapomeňte se připojit na meetu .  

 



 

Ale nemyslete si, že odpoledne jsou zasvěcena pouze blikajícím 

obrazovkám. Kdepak, právě naopak. Odpoledne znamená vyrazit ven, 

vytáhnout kolo, nějaký ten board, kolobku, nebo se třeba zapojit do 

hledání a přemisťování putovních kamínků. Ostatně ve svém 

příspěvku už to zmínila paní učitelka Coufalová. I moje rodina 

propadla kouzlu putovních kamínků a věřím, že řada z vás již vlastní 

bohatou sbírku. O tu svou se s námi podělil Domča M. z I. A. Budu 

moc ráda, když mi pošlete fotky svých úlovků a ještě lépe svých 

vlastních výtvorů, než je vypravíte na jejich cestu do světa .  

 



 PřÍsPěVeK ČTVRTÝ… závěrečné luštěníčko … 

Hudební kvíz jste jistě úspěšně zvládli, ale protože vím, že  

neodoláte další výzvě v podobě zábavného luštění, nabízím vám ještě 

přídavek. Jarně vyladěné přesmyčky vám přichystala paní 

vychovatelka Hulatová – moc děkujeme.  

Spojovačku „Poznej svého učitele“ by nešlo připravit bez aktivní 

účasti všech uvedených v tabulce. Ptala jsem se na tři záludné otázky.  

 Jakou máte oblíbenou filmovou (televizní) pohádku?  

 Jakou knihu jste rádi četli v dětství?  

 Jakou máte rádi zmrzlinu?  

Žádala jsem vždy jen jednu odpověď a věřte, někdy výběr nebyl 

jednoduchý . No, a abych to ještě trošku zamotala, tak budete 

hledat nejen odpovědi jednotlivých zúčastněných (jsou uvedeny vždy 

pohromadě), ale také zkusíte přiřadit, který z vyfocených hrnečků je 

jejich oblíbený. Uznávám, úkol to není jednoduchý, ale věřím, že si 

s tím poradíte. A správné odpovědi? Ty už se do tohoto čísla skutečně 

nevejdou, budu vás napínat a vše se dozvíte v dubnovém vydání .  

 

Ze slov s přeházenými písmenky utvoř názvy jarních květin. 

C I N A R S   

 

S U K R O K 

 
N Ě S Ž E K A N 

 

Č Í L K E T P R 

 
A K L A I F 

 

N A S A K S A  

 
E D U B L E L 

 

K A S Á R I M K D E S  

 
N K O L I N V A K A 

 

U P L I T Á N  

 
 



„POZNEJ SVÉHO UČITELE“ 

Markéta Dvořáková 

(TU I. A) 

Šíleně smutná 

princezna 

J. Lada - Mikeš 

Citrónová zmrzlina 

        

 

Jiří Mrázek 

(TU IV. B) 

Dvanáct měsíčků 

A. de Saint- Exupéry - 

Malý princ 

Citrónová zmrzlina 

     

Martina Hanzlíková 

(vychovatelka ŠD a 

Asistentka pedagoga 

 III. B) 

Maxipes Fík 

J. London – Bílý tesák 

Čokoládová zmrzlina  

 

     

      

Vladimíra Oulehlová 

(TU III. B) 

Tři oříšky pro Popelku 

A. de Saint- Exupéry - 

Malý princ 

Vanilková zmrzlina 

         

       

Michal Řihánek 

(TU V. B) 

Šíleně smutná 

princezna 

J. Lada - O chytré 

kmotře lišce 

Jakákoliv zmrzlina 

kromě šmoulové 

 

        

 



Iveta Bidrmanová 

(TU II. B) 

Anděl páně 

E. Bass - Klapzubova 

jedenáctka 

Karamelová zmrzlina 
             

              

Dita Kašparová 

(TU I. A) 

Tři oříšky pro Popelku 

J. Kolář – Z deníku 

kocoura Modroočka 

Čokoládová zmrzlina 
            

Gabriela Hulatová 

(vychovatelka ŠD) 

Tajemství staré 

bambitky 

M. Macourek – 

Pohádky 

Mango sorbet zmrzlina 

 

     

Jitka Coufalová 

(TU II. A) 

S čerty nejsou žerty 

J. Drda – Hloupý Honza 

Pistáciová zmrzlina 

 
      

Lenka Šnajnarová 

(TU V. A) 

Tři oříšky pro popelku 

B. Němcová – Pohádky 

Jahodová zmrzlina 

 
     

 

Jak na akci „Poznej svého učitele“ koukám, zdá se mi jako nejlepší 

řešení k řešení, vytisknout, vystříhat a zkusit správně slepit . A aby 

to nebylo tak složité, tak pracujte s každou stranou zvlášť, vždy jsou 



přeházeny hrnečky a odpovědi jednotlivých učitelů jenom na té 

straně, na které se právě nacházíte. Tak hurá do toho, ať se daří .  

 

 

 

 

 

 

 Hotovo dvacet . Pro dnešek už je to opravdu vše. Doufám, že 

vám naše dílo vykouzlí úsměv na tváři, inspiruje vás k akci, povzbudí, 

neurazí, potěší. Na vaše nápady, postřehy, komentáře, fotky, 

příspěvky, příběhy, dopisy, vtipy, recepty, křížovky opět čekám 

v edookitu, nebo na adrese psycholog@skolahrusovany.cz. 

Neváhejte, posílejte, ať se i vy stanete součástí dubnového čísla 

našich Hruškovinek. Opatrujte se. Srdečně zdraví 

  

Zdenka Tomšů (školní psycholožka a odpovědná redaktorka ☺  ) 

mailto:psycholog@skolahrusovany.cz

