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KUK 
aneb okénko, ve kterém se dozvíte, co se dělo ve škole i mimo ní, a to v kultuře, sportu, 

přírodě, aj. 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 

Během prázdnin se nám podařilo zorganizovat 

ve dnech 13.7. - 17. 7. 2015 ve spolupráci s 

občanským sdružením příměstský tábor pro 

děti za Speciální školy. 

Jednalo se o druhý týden prázdnin, který jsme 

společně s kolegyněmi a dětmi strávily 

v prostorách naší školy. Podle týdenního plánu 

jsme plnili různé aktivity. Na pondělí jsme si 

nachystali Barevný den, kdy jsme si tiskali 

barvičkami na trička, která jsme s dětí za celý týden nemohli sundat. V úterý jsme se rozhodli 

mimo jiné péct štrůdl, po kterém se zaprášilo. Středě patřily sportovní aktivity a cvičení. Ve 

čtvrtek jsme měli možnost se svést vláčkem po Hradci a cílovou stanicí byla jízdárna 

v Malšovicích. Pátek jsme si užili ve škole s opékáním buřtů a venkovními aktivitami. Týden 

utekl jako voda, děti si spolu pohrály, našly nové kamarády, s kterými se opět uvidí v novém 

školním roce.  
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Úvod 

ZÁŘÍ  

 

Tak, a už je zase září,    

slunce ještě pořád září. 

Na podzim to nevypadá, 

i když občas listí padá. 

 

Je to léto, ale babí!    

Pavouci své sítě staví. 

A když na ně padne rosa, 

rozzáří se i ta vosa. 

       

Září, to je jablíčko, 

přitiskni ho na líčko, 

je v něm všechna síla stromu, 

teď ji s sebou vezmeš domů. 

 

Září, to jsou husy v letu, 

ještě křídly mávnou světu 

a nechají na chodníčku 

jen pár pírek pro Aničku. 

  

 

Podzimní 

 

Už se zase barví listí 

do červena, do zlata, 

je to pro něj velké štěstí, 

že nepadá do bláta! 

 

 

 

Slunce totiž svítí 

ještě každý den. 

Do pavoučích sítí 

je list zapleten. 

 

 
 

http://www.bing.com/images/search?q=+pavou%c4%8d%c3%ad+s%c3%ad%c5%a5&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=C8327DBD976981412111583288DD4D0EDE5448CC&selectedIndex=0&ccid=V%2bNKydmi&simid=608054197533214826&thid=OIP.M57e34ac9d9a2157b8f9397df52a5836bo0
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Obrázkové křížovky 

 
 

 

1.   2.  

3.  4.  

                 ´  

Tajenka: __  __  __ __ 

   1.    
2.       
3.       

 4.      

http://www.bing.com/images/search?q=lev&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L5_L6&id=6453BB4923074F30897F9428A43327430E0F418C&selectedIndex=1&ccid=fAFT3h86&simid=608019129121900587&thid=OIP.M7c0153de1f3a29d1c4c96abf2d0169a9o0
http://www.bing.com/images/search?q=tulen+&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L5_L6&id=C11021F0FA1EA023D341A671140B316F49844ADD&selectedIndex=81&ccid=%2b7ijalAS&simid=608047321293852536&thid=OIP.Mfbb8a36a5012707d93a8cc680d37d821o0
http://www.bing.com/images/search?q=lachtan&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=F03A78144268B9E8FCE10C01603FDF007BC60273&selectedIndex=0&ccid=ColHzLpV&simid=608000016526082605&thid=OIP.M0a8947ccba55238e4f9b3f7ab5185c40o0
http://www.bing.com/images/search?q=hroch&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L5_L6&id=35F57DC1DBC79BDC520B5385A73800D95D0EB2E6&selectedIndex=5&ccid=rDP3YNCz&simid=608054347861330473&thid=OIP.Mac33f760d0b3198d43a8c38697c36058o0


4  
 

   1.        

  2.         

  3.         

  4.         

5.           

  6.         

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

  

Tajenka:__  __  __  __  __  __ 

http://www.bing.com/images/search?q=slon&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=654AB556454CFBEC7E7EC4D8E8993FFC17FC8904&selectedIndex=8&ccid=QEhgUelN&simid=607998796746131367&thid=OIP.M40486051e94de23ca642b9a1365900bfo0
http://www.bing.com/images/search?q=klokan&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=9E476BD79295A9EEA4044B8B8CC61E9AD96A4454&selectedIndex=0&ccid=9YbRtd6Q&simid=607996812478450346&thid=OIP.Mf586d1b5de90639001c6cb21793f12b4H0
http://www.bing.com/images/search?q=surikata&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=6172D8CDDC5E63C4EA1EA5280872034BF743B07A&selectedIndex=4&ccid=tGDLfS5O&simid=608029497177148742&thid=OIP.Mb460cb7d2e4e4405f8ce6bc8ba19f0a8o0
http://www.bing.com/images/search?q=antilopa&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=AC3F37ED4917554E5F10DB3E921F786F6A3EC162&selectedIndex=0&ccid=3EhYFARF&simid=608000617820458623&thid=OIP.Mdc48581404456e1913bbf4543b5f445fo0
http://www.bing.com/images/search?q=opice&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=DF474375D0BF9CB4059B3609F1F1B3C4E4A5A3FB&selectedIndex=0&ccid=8Yrkl5y0&simid=608036021232733147&thid=OIP.Mf18ae4979cb41dc074916ee9365e661do0
http://www.bing.com/images/search?q=medv%c4%9bd&view=detailv2&qft=+filterui%3alicense-L2_L3&id=CB85B94448874F6D2233F78617709B280179610D&selectedIndex=2&ccid=Gfp3yjYJ&simid=607992758025519173&thid=OIP.M19fa77ca3609b2c3e0e128c1f8306a6co0
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Křížovka 
 

       1.        

      2.         

      3.         

       4.        

  5.             

   6.            

    7.           

   8.            

9.               

 

1. Hlavní město ČR 

2. Potřeba na rýsování 

3. Člen rodiny 

4. Nauka o zemi, státech a ČR 

5. Soupis dnů, týdnů, měsíců a jmen v roce 

6. Školní kniha, ze které se učí 

7. Školní stolek 

8. Denní tisk 

9. Barevné tužky na kreslení 

 

Tajenka: __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Autorka školního časopisu Mgr. Lenka Rybová. 


