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časopisu  „HRUŠKOVINKY“ 

Vážení, milí, stateční, trpěliví, úžasní a nezdolní účastníci 

školního provozu,  v tomto výjimečně podivném školním roce vás 

formou školního časopisu zdravím naposledy. Doufám a věřím, že do 

prázdnin už se budeme pravidelně vídat pouze na půdě naší školy. Je 

to sice už jen pár týdnů, bez školních výletů a škol v přírodě, ale 

konečně spolu, tváří v tvář, osobně a s očekáváním odměny v podobě 

zasloužených letních prázdnin.  

Příspěvků se opět sešla velká hromada, tímto velmi děkuji všem, 

kteří se tak podíleli na konečné podobě našich Hruškovinek. Přeji vám 

všem příjemné počtení a dobrou zábavu ☺. 

 

 

 

 PřÍsPěVeK PRVNÍ – …. ve škole to prostě žije …. 

Na začátek dubna nachystaly paní učitelky z prvních tříd 

dobrodružnou stezku po Hrušovanech pro naše nejmenší školáky. 

Prvňáčci a druháčci se mohli vydat plnit zajímavé úkoly a odpovídat 

na záludné otázky. Na konci výpravy, která se pro některé stala 

zároveň stezkou odvahy - neb do cíle došli až se setměním ☺ - na 

všechny statečné luštitele čekala zpráva „Těšíme se, až se zase 

sejdeme“. Vše se totiž uskutečnilo v době, kdy byly nejen školy díky 

přísným karanténním opatřením neprodyšně uzavřeny.  



 

Třída I. A pod vedením paní učitelky Dvořákové nezapomněla 

oslavit tematickou výukou Den země a slet čarodějnic a čarodějů se 

evidentně také vydařil ☺.  

        

 



Když nakoukneme ke druhákům, zjistíme, že dělají neuvěřitelné 

pokroky. Jsou z nich hotoví čtenáři i talentovaní spisovatelé. Ve II. A 

se z jejich dovedností raduje paní učitelka Coufalová. Vlastnoručně 

vyráběli knížky, psali dopisy příbuzným, popisovali vymyšlená 

strašidýlka, malovali, vyráběli, telefonovali, zkoumali jarní přírodu 

všemi smysly. Zvládli i test fyzické zdatnosti formou výletu na 

rozhlednu Akátová věž Výhon ☺.  

  

Ve II. B mimo jiné hodnotili a srovnávali distanční a prezenční způsob 

výuky. Z malého třídního průzkumu vyplynulo, že většině všech 

oslovených respondentů vyhovovalo střídání těchto forem 

vzdělávání. Jak je to možné? Inu ranní vstávání je ranní vstávání a 

většině se z vyhřátého pelíšku nechce ☺ a navíc, mít více volného 

času i dopoledne rozhodně není k zahození.    

Třeťáci se za kamerami originálně vyrovnali s bláznivými 

výzvami, jejichž nabídku vám III. A naservírovala ve třetím čísle 

druhého ročníku našeho časopisu (ze dne 19. 02. 2021). Inspirovat se 

můžete nepřehlédnutelnými účesy z áčka, nebo dnem v pyžamu, 

který si užili v béčku.   

 



    

 

Jinak se III. A po návratu do škol řádně přivítala a nezapomíná tvořit 

také v přírodě. Však vám o tom pár slov napsala hlavní koordinátorka 

dění ve třídě, tedy paní učitelka Betášová. Tímto jí předávám slovo ☺:  

KONEČNĚ SPOLU!! Přesně to jsme si řekli v pondělí 19. 4. 2021 po 

dlouhých čtyřech měsících online školy. Ne, že bychom snad doma 

nějak strádali bez učení, zkoušení a testů…ale spolužáci, kamarádi a 

ten skutečný „školní cvrkot“ nám všem chyběl. Konečně spolu -  

v jedné škole, v jedné třídě, v jedné lavici… No uznejte, to se musí 

řádně oslavit! ☺ 



               

Domečky pro skřítky 

Na první společné jarní vycházce jsme se stali lesními architekty.  

Navrhovali a stavěli jsme domečky pro skřítky. Však je jich plný les, 

plné stráně, plné zahrady… Nakoukněte, jak se v nových příbytcích 

zabydleli. 

 



A jsem opět zpět ☺. Tentokrát děkuji paní učitelce Oulehlové za 

čarokrásnou velikonoční nadílku. Ve III. B zdobili kraslice ubrouskovou 

technikou a myslím, že dílo se vskutku vydařilo.  

   
 

Nezastavujeme, nepřestupujeme, pokračujeme v plynulé jízdě a 

máte tady čtvrťáky. Paní učitelka Janošová ze IV. A nahodila udičku 

s nápadem na výrobu nejedlých dortů a výzva byla beze zbytku přija-

ta. Tak, který ponožkový dort se líbí vám? Tyto konkrétní posílaly děti 

ze IV. B panu učiteli Mrázkovi k svátku a k narozeninám - tomu říkám 

motivace v rámci pracovních činností. Vše nejlepší! ☺ 
 

 



No a co naši páťáci? Někteří za sebou mají přijímací zkoušky na 

víceletá gymnázia a v čase vydání našeho časopisu už jistě znají 

výsledky. Tak doufám, že víkend u nich proběhl  ve znamení vítězných 

oslav a těšení se na vše, co je čeká. Ostatně přemítání o tom, jaké to 

bude na druhém stupni a na jiné škole se asi honí hlavou většině 

z našich letošních absolventů. Opět slýcháme úvahy o založení 

druhého stupně na naší škole (prý by to zařídili v přístavbě ☺). Na 

druhou stranu je hrušovanský fanklub vyvážen těmi, kteří pomyslně 

stříhají metr, než budou definitivně vypuštěni ze spárů našeho 

vzdělávacího ústavu ☺. Jinak se naši mazáci perou s přídavnými 

jmény i shodou přísudku s podmětem, řeší zlomky a desetinná čísla, 

snaží se o konverzaci v anglickém jazyce, píší dopisy kamarádovi, inu 

„není čas ztrácet čas“.  

 

 PřÍsPěVeK DRUHÝ – …. letem světem …. 

Jarní měsíce jsou nabité nejrůznějšími událostmi, ale vzhledem 

k tomu, že podrobnější informace k jednotlivým akcím byly uvedeny 

již v loňském čísle Hruškovinek, nechci se opakovat a tak to jenom 

rychle proletíme ☺. Tudíž v dubnu máme např. Mezinárodní den 

ptactva (1 . 4.),  Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.), Velikonoce, 

Světový den zdraví (7. 4.), Mezinárodní den sourozenců (10. 4.), Den 

Země (22. 4.).  

Více pozornosti chci letos věnovat Mezinárodnímu dni letectví a 

kosmonautiky (12. 4.). Letošní rok je totiž opět ve znamení velkých 

pokroků lidstva ve zkoumání nekonečného vesmíru. V únoru 2021 na 

Marsu přistálo průzkumné vozítko NASA Perseverance. Dvanáctého 

dubna uplynulo 60 let od prvního pilotovaného letu do vesmíru, kdy 

ruský kosmonaut Jurij Gagarin jako první člověk na světě obkroužil 

Zemi a mohl o tom po šťastném návratu podat svědectví. Tematicky 



zakončuji tzv. růžovým super úplňkem a možností vytvoření vlastní 

fotografie na Marsu. Ostatně, nakoukněte do přiložených odkazů, já 

zůstávám v úžasu.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=OdYydR2wXLg 

https://www.youtube.com/watch?v=iJe7_OmRfxQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVXVS1d5Hkw 

https://tv.idnes.cz/domaci/supermesic-uplnek-video-zabery-

krajina-priroda.V210427_104809_idnestv_pech 

https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/photo-booth/ 

V květnu jsou v České republice uznány jako státní svátky dva 

světově významné dny, tedy Svátek práce (1. 5.) a Den vítězství (8. 

5.). Dále nelze vynechat Den matek, neboť i letos byly maminky 

odměněny spoustou úsměvů, přáníček, kytiček, dárečků a hlavně 

nekonečnou láskou svých ratolestí (ať už čerstvě narozených, nebo 

věku pokročilejšího ☺).    

 

https://www.youtube.com/watch?v=TmjfAmseDvA
https://www.youtube.com/watch?v=OdYydR2wXLg
https://www.youtube.com/watch?v=iJe7_OmRfxQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZVXVS1d5Hkw
https://tv.idnes.cz/domaci/supermesic-uplnek-video-zabery-krajina-priroda.V210427_104809_idnestv_pech
https://tv.idnes.cz/domaci/supermesic-uplnek-video-zabery-krajina-priroda.V210427_104809_idnestv_pech
https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/photo-booth/


 PřÍsPěVeK TŘETÍ … trocha muziky… 

Ve školách bohužel stále přetrvává situace, kterou známe 

z pohádky Pyšná princezna. V půlnočním království bylo zakázáno 

zpívat, i když z jiného důvodu, než je tomu aktuálně na českých 

školách ☺ https://www.youtube.com/watch?v=goEjCi5TIwo. Věřím, 

že vás však hudba a rytmus neopustily a vesele si broukáte a zpíváte a 

posloucháte a tančíte a smějete se a vůbec. V průběhu distanční 

výuky mě pravidelnou dávkou dobré nálady v melodické podobě 

zásoboval Míša P. ze IV. B, tímto mu moc děkuji a jeho výběr sdílím i 

spolu s vámi (můžete se těšit na 3 minecraftové songy, pozor dva jsou 

trošku strašidelné ☺ a 2x je to o síle klasických nástrojů v moderním 

pojetí).   

https://www.youtube.com/watch?v=Z34SBGwdbq8 

https://www.youtube.com/watch?v=KZKIiiSfn_0 

https://www.youtube.com/watch?v=vZG_s7eHrGc 

https://www.youtube.com/watch?v=jvipPYFebWc&list=RDMMjvipPY

FebWc&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=l8KpjxesjsU 

 

 PřÍsPěVeK ČTVRTÝ… závěrečné luštěníčko … 

Pomalu ale jistě se opět blížíme k závěru. Nesmí tedy chybět 

zábavné luštění. Tentokrát moc děkujeme za obrázkové křížovky 

Domčovi M. z I. A, který si velmi rád láme hlavu s různými zapeklitými 

úkoly a hlavolamy. S vytvořením níže uvedených křížovek mu 

pomohla paní asistentka pedagoga V. Suchánová. V tajence první 

křížovky objevíte potřebu na psaní a v tajence druhé křížovky by se 

vám měl představit sám autor ☺.  

https://www.youtube.com/watch?v=goEjCi5TIwo
https://www.youtube.com/watch?v=Z34SBGwdbq8
https://www.youtube.com/watch?v=KZKIiiSfn_0
https://www.youtube.com/watch?v=vZG_s7eHrGc
https://www.youtube.com/watch?v=jvipPYFebWc&list=RDMMjvipPYFebWc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=jvipPYFebWc&list=RDMMjvipPYFebWc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=l8KpjxesjsU


 

 

 



Nechybí ani příspěvek ze školní družiny. „Hrušovanskou 

poznávačku“ má v režii odpolední skupinka paní vychovatelky G. 

Hulatové. Pozor, na úspěšné řešitele (resp. 3 vylosované) čeká sladká 

odměna. Správné odpovědi můžete posílat přes edookit přímo paní 

vychovatelce, nebo mě, nebo můžete využít e-mail 

psycholog@skolahrusovany.cz. Napište nám, co se na daném obrázku 

nachází, nebo přímo místo, které je zde zachycené. Těšíme se na vaše 

odpovědi ☺.  

 

         

obrázek č. 1   obrázek č. 2   obrázek č. 3 

             

obrázek č. 4   obrázek č. 5    obrázek č. 6 

mailto:psycholog@skolahrusovany.cz


             

                obrázek č. 7   obrázek č. 8   obrázek č. 9 

 

             

obrázek č. 10  obrázek č. 11             obrázek č. 12 

 

 

No a v přílohách, které jsem vám poslala spolu s časopisem vás 

čeká i slíbené vyluštění kvízu „Poznej svého učitele“. Dále tam jsou i 

krásně a nápaditě zpracovaná písničková hádání, která pro vás 

přichystaly  děti ze III. A a ze IV. B. Krásná práce. Užijte si hlavolámání 

plnými doušky a nebojte se zapojit celou rodinu ☺.   

 

 



 

Tak to je opravdu vše. Děkuji vám za přízeň, za inspiraci, za 

podněty k zamyšlení i za nápady k pobavení. Snad se vám i poslední 

číslo (v letošním školním roce) našich Hruškovinek líbilo. No a jak to 

bude příští školní rok, to teprve uvidíme. Stále ještě si pohrávám 

s myšlenkou udržení školního časopisu nejen v době virové a doufám 

v možnost zapojení širokého žákovského redaktorského týmu. Ale 

nepředbíhejme, necháme se překvapit. Každopádně se opět těším na 

vaše postřehy, nápady, příběhy, příspěvky, recepty, fotky, křížovky – 

ať máme příští rok opět čím plnit prázdné stránky ☺. Pište na 

edookit, nebo na e-mail psycholog@skolahrusovany.cz.  

  

Zdenka Tomšů (školní psycholožka a odpovědná redaktorka ☺  ) 
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