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V pátek 10. května jsme s tímto
pásmem pak pro maminky a babičky vystoupili v kulturním domě. Své umění předvedli i žáci
pod vedením paní Kubátové, která na naší škole vede pěvecký
kroužek.
Jako poděkování za vystoupení
pak každý žák dostal sladkou
odměnu.

KVĚTEN
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ KE
DNI MATEK

Druhá neděle v květnu patří všem
maminkám a babičkám – slaví
svůj svátek Den matek. Na naší
škole je milou tradicí, že na tento
svátek nacvičí žáci pod vedením
paní učitelek pásmo básniček,
písniček, pohádek a tanečků.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Letos, tak jako každoročně, proběhl na škole sběr starého papíru.
Tento rok jsme se opět moc snažili a za starý papír jsme dostali
4 159.-Kč. Tyto peníze byly použity na jako příspěvek na školu
v přírodě a na další akce.
Děkujeme všem, kteří se do sběru papíru zapojili a našim dětem
tím dopřáli spoustu zábavy při
různých akcích.
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

ČERVEN
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
VELKÉ LOSINY 3. -7. 6.
1.den

Pro žáky 1.třídy byla středa 29. 5.
dnem slavnostním. V tento den
nás pozvali do Městské knihovny
v Litomyšli, kde naše prvňáčky
čekalo pasování na čtenáře. Programem je provázeli neposední
skřítkové, kteří měli z dětí jen
samou radost. Všechny připravené úkoly děti splnily na jedničku,
proto mohly získat od paní knihovnice pěknou knížku a průkazku do knihovny.

Plni očekávání jsme dorazili
v dopoledních hodinách do Velkých Losin, kde jsme byli celý
týden ubytovaní. Sice jsme přijeli
a stále pršelo, ale po obědě pršet
přestalo a my jsme se mohli vydat na náš první výlet. Na tento
den jsme měli naplánovanou návštěvu Loučné nad Desnou, kde
je pěkné dětské hřiště. Jelikož
jsme nechtěli být už první den
mokří a špinaví od mokrých průlezek, zvolily paní učitelky náhradní program a to návštěvu
nedaleké minizoo v Rapotíně. Na
recepci nám to moc nedoporučovali, ale my jsme byli mile pře2
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kvapeni. Pan Havlíček – majitel
minizoo, nás provedl celým areálem a poskytl nám podrobný výklad. Při prohlídce jsme zhlédli
opice, lamy, velblouda, osly, ovce, labutě, křepelky, želvy, papoušky a další zvířátka. Ve Veteran muzeu jsme viděli historické
panenky, kočárky, osobní automobily, kočáry, traktory, ale i
tank. Prostě kuriozity všeho druhu.

2.den
Druhý den jsme se po ranní hygieně a dobré snídani vydali na náš
další výlet. Pěšky jsme došli k
zastávce vlaku a odjeli do Vikýřovic, kde jsme navštívili Muzeum silnic.

Zde jsme si prohlédli expozici
zachycující vývoj silnic od nejstarších stezek až po dnešní moderní silnice. Viděli jsme nespočet historických map, dobových
dokumentů, fotografií a výjimečnou sbírku služebních a firemních
odznaků a medailí, ale i zrekonstruované silniční saně, bryčku či
panorama s výjevem ze života
cestáře.
Byla zde také instalována výstava, která se týkala historického
vývoje motocyklů, z nichž některé brázdí naše silnice dodnes.

Už víme, že nemůžeme dát jen
na to, co říkají jiní, ale raději se
přesvědčit sami. Výlet do Rapotína se nám líbil a můžeme i
ostatním doporučit. Na naše ubytování jsme se vrátili vláčkem.
Pro někoho to byla jeho první
jízda vlakem. Po večeři jsme si
v areálu kempu zahráli s míči a
šli odpočívat.
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Často jsou k vidění na různých
srazech veteránů nebo na nejrůznějších soutěžích a závodech.
Potom jsme procházkou došli do
Šumperka, kde jsme navštívili
Vlastivědné muzeum.

večerních, na denní nošení,
v pracovních šatech. Poprvé jsme
se seznámili s tím, že k různým
významným událostem je vytvořeno několik kusů panenek určených pouze do soukromých sbírek a některé panenky, že představují význačné politické nebo
kulturní osobnosti. Zhlédli jsme
tedy Marilyn Moonroe, LizTaylor
apod. Byli jsme překvapeni také
informací, že některé šaty pro
Barbie navrhují světoznámí návrháři, kteří připravují šaty pro nejlepší modelky světa.

Probíhá zde výstava s názvem
Barbie a její svět. Čekalo tu na
nás několik stovek Barbín a o
něco méně jejich kamarádů Kentů.
Dozvěděli jsme se, že první panenka vznikla už v roce 1959
v New Yorku a byla pojmenována po dceři majitelky firmy Barbie. Byla vlastně pokračovatelkou
panenky Lilli, která přišla na svět
nejprve v kreslené podobě v r.
1952 v Německu. Měla velký
úspěch, proto se začala vyrábět
jako hračka.
V muzeu jsme mohli vidět Barbie
v mnoha kostýmech- sportovních,
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Celá výstava je ze soukromé
sbírky paní Miluše Lublinerové.
Přímo ve dvoře muzea se nachází
různé sportovní a herní atrakce
pro děti. Mohli jsme si tedy zkusit například střelbu na brankáře,
sestřelit míčky draky, hrát kuželky nebo jezdit na dřevěném koni
po kolejích.
Domů jsme se vrátili opět vlakem. Čekala nás tu výborná svíčková s knedlíky a jako zákusek
plněné koblihy.
Po večeří a krátkém odpočinku
jsme využili příznivého počasí a
vyrazili na místní hřiště.

nám přečetly paní učitelky a spokojeně usnuli.
3. den
Dnes jsme se probudili do celkem
pěkného dne a doufali, že počasí
vydrží. Po vydatné snídani jsme
se vypravili pěšky do nedaleké
světově proslulé Ruční papírny
ve Velkých Losinách. Zde proběhla nejprve prezentace tradiční
manufakturní výroby papíru a
originálních výrobků.

V expozicích zdejšího Muzea
papíru, které je nedílnou součástí
Velkolosinské Ruční papírny od
roku 1987, jsme se seznámili
s vývojem starého papírnického
řemesla a s počátky moderní
průmyslové papírenské výroby
v českých zemích.
Všichni jsme prošli dílnou a viděli, jak ruční výroba probíhá. Potom si každý z nás mohl zkusit

Tady si děti zahrály přehazovanou, líný tenis, házely si s talířem
nebo s míči.
Příjemně unaveni jsme se vrátili
na chatu, provedli večerní hygienu, poslechli si pohádky, které
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výrobu ručního papíru. Každý si
nabral z kádě do formy hmotu
pro svůj vlastní papír, který nám
byl hned vylisován a usušen.
Z archu papíru jsme si vyrobili
obálku, zapečetili jsme si vlastní
vyražený obrázek, zkusili jsme si
práci s lisem a psali ozdobné nápisy tuší. Všem se nám tyto neobvyklé činnosti moc líbily.
Prohlídku jsme zakončili návštěvou zdejšího obchůdku, kde se
prodávají různé upomínkové
předměty vyráběné z ručního
papíru.

V tomto zámku probíhá několik
prohlídkových tras a my jsme si
prohlédli
barokní
křídlozámeckou galerii-Nízký zámek.
Ta představuje v šesti místnostech cenné obrazy, sochařské i
uměleckořemeslné práce ze sbírek velkolosinského zámku.
Mohli jsme zde vidět také dobovou koupelnu, toaletu, čekací
pokoj, návštěvní pokoj a ložnici.
Po prohlídce zámku jsme nahlédli
do výstavy k výročí 1150 let od
příchodu Cyrila a Metoděje do
naší země, kterou připravili žáci
místní základní školy.
Zatím, co jsme procházeli zámek,
venku přestalo pršet a my si mohli v klidu prohlédnou zámecký
park s krásným jezírkem a spoustou kvetoucích keřů.

Cestou zpět do chaty nás přepadl
sice slabý, ale zato vytrvalý déšť.
Po obědě a krátkém odpočinku
stále pršelo, ale my jsme se
v pláštěnkách vypravili na zámek
Velké Losiny, který byl opravdu
kousek od naší chaty.
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Po návratu na chatu
osobní volno, které
různým společenským
bě nebo vyplňování
hlavolamů.

Těšili jsme se na krásnou vyhlídku, ze které je mimo jiné také
vidět přečerpávací stanice Dlouhé
stráně. Praděd je pátým nejvyšším vrcholem ČR, ale díky
existenci 162 m vysoké budovy
vysílače se tady nachází nejvyšší
bod v ČR a díky vyhlídkové plošiny v budově vysílače je na Pradědu i nejvýše položená rozhledna
v ČR.
Čím více nám přibývalo desítek
metrů pod nohami, tím více nám
ubýval výhled do okolí. Všichni
jsme statečně zdolali 3 kilometry,
které nám chyběly k dosažení
vrcholu a tam nás uvítal vyřezávaný pán Jeseníků-Praděd.

měly děti
věnovaly
hrám, čettajenek a

4. den

Dnes nás čekal celodenní výlet na
nejvyšší horu Moravy Praděd.
Objednaným autobusem jsme
dojeli až na Ovčárnu, poslední
stanoviště, kam až se může dojet.
Tam na nás krásně vykoukl televizní vysílač na Pradědu a my
začali odvážně stoupat na vrchol.

Vyhlídka po okolí se ale nekonala. Přes vrcholy okolních kopců
se valila hustá mlha.
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5.den
Tento den nás čekal úklid pokojů,
sbalení našich věcí a odjezd do
Vidlaté Seče. Vše proběhlo podle
plánu a my jsme si pochutnávali
na obědě v naší škole na dukátových buchtičkách. Po obědě jsme
se všichni rozjeli k domovu unaveni, ale plni nových dojmů a
zážitků.
Děti alespoň zdolaly oběd, který
jsme měli připravený v balíčku.
Protože se ochladilo, navštívili
jsme místní restauraci. Všichni
dostali teplý čaj. Po krátkém odpočinku jsme se vydali na sestup.
Jak jsme sestupovali dolů i výhled se zlepšoval, na Ovčárně už
zase bylo jasno. Autobus nás
dovezl domů, kde na nás čekala
svačinka. Do večeře jsme na přání dětí trávili čas na ubytovně a
užívali jsme si společné volno.
Někdo hraním karet, někdo si
četl, kreslil. Program na poslední
večer si děti vybraly samy. Volily
ze tří možností – diskotéka, koukání na pohádku nebo hry na
hřišti. Vybraly si tu poslední,
proto jsme se po večeři přesunuli
na hřiště, kde jsme hráli různé
hry.

GEOMAG

V pátek 21.června k nám do školy zavítala paní s několika těžkými kufry plných magnetických
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tyčinek, vyplňovacích dílků a
kuliček stavebnice GEOMAG.
Celé dvě vyučovací hodiny jsme
mohli podle návodů nebo i vlastní fantazie tvořit stavby-mosty,
kostely, věže, královské koruny a
jiné šperky, míče atd.
Hra s touto stavebnicí nás natolik
zaujala, že jsme vůbec nepostřehli konec hodiny.
Paní učitelka ještě naše výtvory
vyfotila a pak už jsme museli
začít uklízet.
Opět se ověřilo známe heslo
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.

ců. Pohádka byla krásná – královna lesa proměnila dceru přírodovědce do velikosti skřítků, aby
jim mohla ke zrození nové královny a pomohla zachránit les
proti „bahňákům“. Jako každá
pohádka, i v této nakonec zvítězilo dobro nad zlem.
Po skončení kina jsme měli ještě
v plánu turistiku do Nedošínského háje, bohužel počasí bylo proti
nám, tak jsme byli nuceni vrátit
se do školy.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Další hodinu jsme se podívali na
vystoupení pěveckého kroužku.
Na závěr nám zazpívaly paní
učitelky Petra Kubátová a Irena
Vodehnalová písničky Širý proud
a To máme mládež.

V úterý 25. 6. jsme si zopakovali,
jak se máme chovat v dopravní
situaci nejen jako chodci, ale také
jako cyklisté. Ujasnili jsme si
také význam silničního značení –
značek i čar, které jsou namalovány přímo na silnici.
Naše znalosti jsme si na závěr
ověřili v dopravním testu.
Těšíme se na čtvrtek, protože nás
bude čekat jízda zručnosti. Mu-

KINO SOKOL LITOMYŠL
V pondělí 24. 6. jsme se vydali
raním autobusem do Litomyšle,
kde jsme v kině SOKOL zhlédli
pohádku Království lesních stráž9
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síme však doufat, že bude slušné
počasí, abychom mohli na hřiště.

CANISTERAPIE
Ve čtvrtek jsme v naší škole přivítali paní se psím kamarádem.
Pejsek, který je vycvičený pro
canisterapii, pomáhá v dětských a
seniorských domovech, ale i při
tzv. polohování – což je vlastně
zahřívání těla pacientů pomocí
psů, ti dokáží pomoci lidem s
třesem nebo svalovými křečemi.
Takový výcvik psů je velice náročný po finanční i odborné
stránce. Ne každý pes je pro canisterapii vhodný, musí to být pes
obzvlášť klidný a vyrovnaný.
Paní nám také povídala o tom,
jak se máme ke psům chovat, jak
se zachovat v případě, že kolem
nás bude pobíhat neznámý pes a
spoustu dalších zajímavostí.

PROJEKT ZDRAVÉ ZUBY
A ZÁBAVNÝ KABARET
PANA PETRÁŠE
Středa 26. 6. patřila péči o naše
zuby. Nejdříve jsme si povídali o
tom, jak o své zuby pečovat, jak
moc důležitá je každodenní ústní
hygiena, potom následoval test.
Za jeho správné vyplnění na nás
čekaly balíčky z DM-drogerie.

VÝLET DO ZOO V PRAZE

Ve druhé půlce dnešního dopoledne nás navštívil pan Petráš se
svým Kabaretem. Veselé povídání o slůněti jménem Bombo vystřídalo soutěžení žáků a následovala Květinová pohádka, ve
které si zahrály naše děti. Vyvrcholením dnešního vystoupení
bylo pasování na krále a královnu. Celou školou otřásal bujarý
smích dětí, což je nejlepší vizitka
toho, že jsme se dobře bavili.

Chtěli bychom Vás již teď pozvat
na podzimní výlet žáků a rodičů.Tentokrát plánujeme výlet do
ZOO v Praze, (eventuelně si můžete zvolit vlastní program).

PŘEJEME
POHODOVÉ
PRÁZDNINY A ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK :-)
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