Z NAŠÍ ŠKOLY
Zápis do 1.třídy
Dne 30.1.2007 se uskutečnil zápis do 1.třídy. Zápisu se
zúčastnilo 7 dětí. Děti plnily různé úkoly, za které získávaly
zvířecí razítka. Pokud se jim podařilo získat všechna 4 razítka,
dostaly na konci velkou jedničku a pěkné dárky od dětí, které
vyrobily ve školní družině.

LEDEN V NAŠÍ ŠKOLE
Školní turnaj ve florbale
Během měsíce listopadu a prosince proběhl ve školní družině
turnaj ve florbale. Děti se rozdělily do tří týmů, které si samy
pojmenovaly a začaly měřit síly v sedmi vzájemných zápasech.
Poslední zápas se hrál v únoru a po sečtení bodů se na 1.místě s
celkovým počtem 31 bodů umístil tým Chelsea ve složení Lukáš
F., Štěpán S., Matouš V., Petr H., Dominik K. a Štěpán K. Na
2.místě s počtem 23 bodů se umístil tým Pardubic ve složení
Patrik a Filip H., Radek N., Pavel T. a Daniel Z. Na 3.místě se
umístil tým Holky s 9 body, ve kterém statečně bojovala všechna
děvčata z celé školy. Všichni hráči obdrželi diplomy a sladkou
odměnu.
Dětský karneval
Dne 6.1.2007 uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy dětský
karneval. Celé odpoledne moderovala Jarmila Němcová z
Jarošova, která měla pro děti připravené zábavné soutěže. Na
vítěze vždy čekala sladká odměna. Na konec nesměla chybět
židličkovaná a tzv. karaoke, kdy děti za doprovodu zpívají
známé písničky.
Chceme tímto poděkovat všem organizátorům této akce za
skvělé odpoledne.

ÚNOR V NAŠÍ ŠKOLE
Valentýnská diskotéka
Dne 19.2. 2007 jsme na naší škole uspořádali již tradiční
Valentýnskou diskotéku. Zúčastnili se jí téměř všichni žáci. Před
zahájením se většina dívek slavnostně oblékla a nalíčila. Kluci si
zase za pomoci gelu vytvořili na hlavě moderní účesy. V jednu
hodinu se začaly celou školou ozývat známé pecky. Všichni šli
hned tancovat. Pro zpestření si děti zahrály pořad tolik oblíbenou
,, židličkovanou ,, Ve finále této hry se utkal Patrik Horák ze
třetí třídy s ,, páťačkou “ Pavlínou Kopeckou , a stal se vítězem.
Děti si samy mezi sebou vybíraly nejlepší tanečnici a tanečníka.
Zvítězili Pavel Tmej ze druhé třídy a Pavlína Kopecká z páté.
Všichni byli tak roztancováni, že se jim nechtělo vůbec končit.

Spaní ve škole a „Projektový den“
V den pololetního vysvědčení připravily pani učitelky pro děti
malý dárek. Všechno začalo ve středu 31. ledna v 18. hodin, kdy
se děti sjely do školy se spacáky, kartáčkem, pastou, polštářkem
a někteří i s plyšovou hračkou. Nejdříve si společně zaskotačily
při hudbě, zahrály soutěž s židličkami, zazpívaly známé písničky
a poté usedly k pohádce. Menší děti sledovaly pohádku Tři
oříšky pro Popelku a větší děti poutavý film o tygřích mláďatech,
jak si samy odhlasovaly. Když se přiblížila 22. hodina, ulehly po
večerní hygieně ve svých třídách do spacáků. Po probuzení
kolem 7. hodiny se děti oblékly, uklidily spacáky a po ranní
hygieně usedly k snídani, kterou nám připravila naše paní
kuchařka. Potom již mohl začít náš „Projektový den“ na téma
Zima, kdy děti měly možnost si vyzkoušet během celého
dopoledne různé činnosti. Po jednotlivých třídách se střídaly u
čtyřech úkolů: testem si ověřily své znalosti o přírodě, fyzickou
zdatnost, vytrvalost a rychlost ve sportovních disciplínách v
tělocvičně, zručnost při stříhání a lepení vlnitého papíru a
vyrobení sněhuláka, šikovnost v kuchyni a seznámily se s
významem ovoce a vitamínů v zimním období při přípravě
společného ovocného salátu, který po obědě samozřejmě snědly.
Celé dopoledne velmi rychle uběhlo a děti určitě ještě dlouho
budou vzpomínat na výjimečný den.
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Recitační soutěž
Jako každým rokem tak i letos proběhla na naší škole 15. února
recitační soutěž. Žáci měli za úkol vybrat básničku přiměřeně
dlouhou a obtížnou k svému věku. Soutěž proběhla po
jednotlivých třídách od nejstarších žáků po nejmladší. Žáci z 5.
třídy se umístili takto: 1.- 2.místo V. Dušková a P. Kopecká,
3.místo obsadil M. Vávra. Ve 3. třídě se umístili: 1. – 2.místo
P. Horák a P. Hauptman, 3. – 4. místo B. Nádvorníková a D.
Kracík. Ve 2. třídě obsadil 1.místo P. Tmej, 2.místo T.
Olbrichová a 3.místo M. Horáková. A na závěr 1.třída se
umístila takto: 1.místo A. Svobodová, 2.místo M. Dušková a
3.místo Š. Kopecký. Úspěšní žáci byli odměněni diplomem,
drobným dárkem a sladkou odměnou. Ti nejlepší změří své
recitační dovednosti s žáky z ostatních škol v oblastním kole
v Litomyšli 13. března.

Z NAŠÍ ŠKOLY
BŘEZEN V NAŠÍ ŠKOLE
Látané příběhy krejčíka Honzy
V pondělí 5.3. jsme navštívili Lidový dům v Litomyšli, kde si pro
nás Umělecká agentura SECY MUSICall připravila divadelní
představení s písničkami. Hlavní postavou byl krejčík Honza,
který chodí po světě se svým šitíčkem a přišívá dětem utržené
knoflíky a zašívá roztrhané kalhoty. Jeho kamarád špendlík
Nesmyslík se stane hrdinou po té, co medvědovi vyspraví
roztržené kalhoty.
Recitační soutěž
V úterý 13. března proběhlo oblastní kolo v recitaci „ Přehlídka
dětských recitátorů 2007“ v aule III. ZŠ Litomyšl. Naši školu
reprezentovali žáci, kteří ve školním kole skončili na prvních
místech : za 1. třídu Adéla Svobodová a Michaela Dušková, za
2. třídu Pavel Tmej a Tereza Olbrichová, 3. třída Kristýna
Stráníková a za 5. třídu Pavlína Kopecká a Veronika Dušková.
Naši žáci se nemuseli vůbec stydět za své výkony v tak velké
konkurenci dobrých recitátorů. Děti z 1.třídy obdržely za
statečnost upomínkový diplom. Našim dětem patří velká poklona
za odvahu i snahu se této soutěže zúčastnit.

Přírodovědná soutěž
Ve středu 21.března se uskutečnila přírodovědná soutěž pro žáky
3. a 4. tříd základních škol v Domě dětí a mládeže v Litomyšli.
Děti obdržely seznam názvů 92 přírodnin, ze kterého poznávaly
30 exponátů. Naši školu reprezentovali dva žáci ze 3. třídy:
Radek Nadrchal, který se umístil na 16. místě a Kristýna
Stráníková na 19. místě. Této soutěže se celkem zúčastnilo 56
dětí z okolních škol.
Návštěva výstavy ŽIJÍ S NÁMI …
Žáci naší školy navštívili ve čtvrtek 22. března Regionální
muzeum v Litomyšli, kde zhlédli výstavu „Žijí s námi - příroda
ve městě Litomyšli“, která pojednávala o přírodě ve městě
Litomyšli z několika různých pohledů. Děti byly seznámeny s
místními botanickými a zoologickými poměry i s jednotlivými
rostlinami a živočichy, s nimiž se můžou setkat ve městě, ale také
v lidských sídlech a obydlích. Dětem se velice líbilo poutavé
vyprávění biologa p. Lubora Urbánka, ředitele DDM v Litomyšli.
Na závěr měly všechny děti možnost ověřit si své znalosti o
přírodě v krátkém testíku s 16 otázkami. V některých třídách
byly výsledky překvapující: v 5. třídě věděla 13 správných
odpovědí P. Kopecká, 11 - Š. Skala a 9 - V. Dušková, L. Flídr a
M. Vávra. Ve 3. třídě mezi nejlepší patřili s 12 správnými
odpovědi B. Nádvorníková, 11 – K. Stráníková a 9 – R.
Nadrchal. Nejvíce překvapili svými znalostmi žáci 2. třídy , 12
správných odpovědí znali
P. Tmej a M. Horáková,
T. Olbrichová – 11 a J. Vávrová – 10. Tato výstava nás všechny
velice obohatila a velmi se nám líbila.

Divadelní představení ,,Broučci“
Dne 26. 3. 2007 navštívila naše škola společně se Základní a
Mateřskou školou Makov a Jarošov již dlouho slibované
divadelní představení Broučci v loutkovém divadle ve Vysokém
Mýtě. Nám dobře známý pan Havel nás nejprve mile uvítal a
seznámil s knížkou pana Karafiáta Broučci. Pak začala samotná
pohádka. Děti zaujaly nejen loutky, ale i překrásné kulisy, a to
především miloučké a malinké chaloupky,
z jejichž komínů se kouřilo a večer se jim dokonce rozsvítila
okýnka.
Po pohádce si všichni mohli prohlédnou loutky všech broučků
zblízka a podat jim ruku. Dětem se představení líbilo a již teď se
těšíme na nějakou další pohádku.

Riskuj
V úterý 27. března se konala v naší škole již tradiční vědomostní
soutěž Riskuj. Soutěžilo se po třídách a jako každý rok byly
otázky zvlášť pro menší a zvlášť pro větší děti.. Ti menší žáci si
ověřili znalosti zejména z prvouky, dopravní výchovy a základů
společenského chování. Ti starší zjistili, co si pamatují z
přírodovědy, vlastivědy, zdravovědy a také z dopravní výchovy.
Letos poprvé byla soutěž rozšířena o hádání kresby, což děti asi
nejvíce bavilo. Měly uhodnout, co znázorňuje nakreslený
obrázek.
Všichni soutěžící žáci byli nakonec odměněni drobnými cenami
a sladkostmi.
Výzva - Sběr starého papíru
V místní škole proběhne sběr papíru. Pokud máte doma starý,
nepotřebný papír, můžete nám ho přivést do školy v průběhu
měsíce dubna od 7,00 – 15,00 hod. Předem Vám děkujeme.
Utržené peníze ze sběru použijeme na přírodovědný program ve
škole v přírodě – Křinice u Broumova.
20.4. v pátek můžete starý papír dát před dům a my si ho
odvezeme.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Ve dnech 2.4. – 3.4. proběhla velikonoční výstava v naší škole. Děti na ní vystavovaly svoje výrobky na téma – Velikonoce, jaro.
Všem, kteří zhlédli tuto výstavu a přispěli nám dobrovolným vstupným děkujeme.
Žáci a učitelé místní základní školy.
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