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LEDEN 
 

Přejme si všichni, aby rok 2012 

byl krásný, byli jsme všichni 

zdraví a prožili spolu spoustu 

úžasných chvil! 

PF 2012 
 

 

KARNEVAL 

 
7. ledna 2012 jsme se mohli spo-

lečně pobavit na dětském karne-

valu, který pro nás připravili čle- 

nové SRPDŠ.  

V tombole na nás čekala celá 

řada cen. Pořádně jsme si zařádili 

v rytmu hudby. Domů se nikomu 

nechtělo. 

 
 

 

 
 

 

 

 

HRA  RISKUJ! 

 
Jako každý rok, tak i letos, si děti 

zpříjemnily konec ledna vědo-

mostní soutěží Riskuj. Soutěžili 

vždy žáci po třídách. 

otázky se týkaly znalostí z příro-

dovědy, vlastivědy, českého ja-

zyka a u malých dětí  především 

z prvouky. Všichni se snažili zís-

kat plný počet bodů, ale ať se jim 

to podařilo nebo ne, odnesli si za 

snahu domů omalovánky, které 

se vybarvují podle čísel. Tak snad 

zase příští rok! 
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KINO SOKOL  LITOMYŠL 

 
Abychom si zpříjemnili čas čeká-

ní na vysvědčení , vydali jsme se 

30. ledna do litomyšlského kina 

Sokol na pohádku  Kocour v bo-

tách. Jeli jsme ráno linkovým 

autobusem. Pohádku všichni 

známe, tak jsme se těšili, jaké  

zpracování na nás čeká. Hlavní 

hrdina kocour nás nezklamal. 

Opět se projevil jako neohrožený 

hrdina, který bojuje s nespraved-

livostí, pomáhá slabším a trestá 

zlo. Byla to správná pohádka, 

protože měla šťastný konec, kde 

vše dobře dopadlo. 

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍD 

 

 

 
Dne 30.lena proběhl na naší škole 

zápis do první třídy. Rodiče 

s dětmi uvítala Sněhurka a sedm 

trpaslíků. Ti měli pro budoucí 

prvňáčky připravené různé úkoly, 

které předškoláci ochotně plnili. 

Poznávali například geometrické 

tvary,    barvy,     počítali kostky,  

povídali si o pohádkách a také 

ukázali v tělocvičně své pohybo-

vé dovednosti. Tam zkoušeli, jak 

se zachází s florbalovou hokej-

kou. Za každý splněný úkol děti 

obdržely razítko a nakonec od 

Sněhurky velikou jedničku. 

 

 

 
 

ÚNOR 
 

MODROBÍLÝ DEN 
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V pátek 3. února byly pololetní 

prázdniny. Všichni jsme se na ně 

moc těšili a to dlouhé čekání jsme 

si zpříjemnili recesním dnem, 

který byl naplánován na 2. února. 

Byl nazván MODROBÍLÝM 

DNEM, protože se soutěžilo 

v tom, kdo bude mít na sobě nej-

více modrobílých věcí. Tyto bar-

vy jsme si vybrali, protože jsou  

typicky zimní. Všechny děti ně-

jaké oblečení v modré nebo bílé 

barvě měly. Všichni jsme se ob-

lékli a pak se počítalo a počítalo. 

Každý soutěžil za svoji třídu. 

V první třídě se sešlo celkem 63 

kusů modrého nebo bílého oble-

čení, nejvíce věcí si přinesla Na-

tálka Smíšková, která na sebe 

navlékla 24 kusů oblečení.  

Ve druhé třídě jsme napočítali 

102 kousků oblečení a vyhrála 

Šárka Svobodová s 33 kusy. Třetí 

třída měla 121 kusů a zvítězila 

Žanetka Dubcová, která doma 

sehnala 32 modrobílých věcí. Ve 

čtvrté třídě bylo celkem 80 kusů a 

vyhrála Markétka Hofmanová 

s 25 kousky. Pátá třída měla 82 

kusů oblečení a vyhrála Natálka 

Francová, která na sebe navlékla 

neuvěřitelných 43 kusů oblečení.  

Ta se také stala absolutním vítě-

zem. 

Nakonec jsme spočítali, kolik 

kousků oblečení průměrně se ve 

třídě na žáka sehnalo. V první 

třídě to bylo 16, ve druhé 15, ve 

třetí 25, ve čtvrté 16 a v páté 21. 

Každý za snahu obdržel sladkou 

odměnu a vítězové jednotlivých 

tříd i něco navíc. 

 

 
 

SOUTĚŽ V RECITACI 

 

 
8. února se Pavel Nádvorník a 

Martin Olbrich z 5. třídy zúčast-

nili obvodního kola soutěže v 

recitaci. Soutěž se uskutečnila 

v Litomyšli v aule základní školy 

T. G. Masaryka. 

Martin přednášel báseň Jak děda 

vyzrál nad smrtí a Pavel se naučil 

úryvek z knihy Z. Svěráka Kuky 

se vrací. Mezi velkou konkurencí 

se oba chlapci umístili v první 
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desítce. Oběma chlapcům blaho-

přejeme! 

 

 

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

 

 

 
 

V úterý 28. února jsme se vydali  

do MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

v Litomyšli. Čekala tam na nás 

paní knihovnice Helena Vomáč-

ková, která si pro nás připravila 

krásné povídání ke 100. výročí 

narození ilustrátora dětských knih 

Jiřího Trnky. Seznámila nás 

nejen s nejznámějšími knihami 

jeho tvorby (např. Broučci, Za-

hrada aj.), ale i s obrázky dalších 

českých ilustrátorů. Po malé pře-

stávce na svačinku jsme plnili 

úkoly. Měli jsme k jednotlivým 

ilustrátorům přiřazovat jejich 

obrázky. Některé obrázky bylo  

těžší zařadit správně, ale s menší 

nápovědou jsme vše zvládli. 

 Na závěr naší návštěvy paní kni-

hovnice vyhodnotila soutěž, které 

jsme se zúčastnili na podzim a 

rozdala drobné dárky všem, kteří 

se v soutěži umístili. 

Do školy jsme se vrátili spokoje-

ni a bohatší o nové  vědomosti. 

 

 

 
 

 

 

NÁVŠTĚVA VELIKONOČNÍ 

VÝSTAVY V POLIČCE 
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Týden před blížícími se Veliko-

nocemi jsme se vydali do Poličky 

na výstavu.  

Byla rozdělena na dvě části. Prv-

ní část se týkala nejen Velikonoc, 

ale i jarních zvyků. Dozvěděli 

jsme se tedy nejen historii a oby-

čeje Velikonoc, ale i to, co dříve 

lidé vše museli stihnout udělat na 

poli, aby se dočkali bohaté úrody. 

Také jsme se seznámili s tím, jak 

rozdílné bylo vybavení domác-

ností u chudých a u bohatých lidí 

Pak pro nás zaměstnanci muzea 

měli příjemné překvapení. Každý 

žák obdržel barevnou vlnu, jehlu 

a kartičku z kartonu, na které 

byla nakreslena květina  a děti ji 

podle své fantazie vyšívaly. Tuto 

květinu pak vzaly domů mamin-

ce.  

Druhé část výstavy se týkala 

středověku. Po krátké a poutavé 

přednášce o této době, si děti 

mohly zkusit navléknout brnění, 

které nosili rytíři, šaty, které si 

oblékaly v této době dámy, vy-

zkoušet psaní pravým husím br-

kem a mimo jiné třeba i to, jak se 

vyráběla pečeť z vosku, nebo jak 

se pracovalo s tkalcovským sta-

vem. 

 

 
 

 

SBĚR PAPÍRU 

 

 
Před velikonočními prázdninami 

se uskutečnil sběr starého papíru. 

Rodiče  do školy vozili papír již 

několik dní předem a uskladňova-

li ho v chodbičce u zadních dveří. 

Aby se starého papíru mohli zba-

vit i starší občané Vidlaté Seče, 

zapřáhla paní učitelka Rejsová za 

auto vozík a společně s paní uči-

telkou Holomkovou jezdily po 

vsi a nakládaly  připravený starý 

papír. 

Celkově jsme za sběr papíru utr-

žili 4 165,- Kč. Tyto peníze bu-

dou použity na některou z dalších 

akcí školy. 

Děkujeme všem za spolupráci. 
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VÝLET DO PRAHY 

 
Ve čtvrtek 26. dubna se žáci 3., 4. 

a 5. třídy vydali vlakem na výlet 

do Prahy. Hlavním cílem naší 

cesty byla návštěva Technického 

muzea. Viděli jsme různé loko-

motivy, balon, lodě, motorky, 

kola, automobil, ve kterém jezdil 

první kosmonaut světa Jurij Ga-

garin, automobil cestovatelů 

Hanzelky a Zikmunda a mnoho a 

mnoho dalších zajímavostí ze 

světa motorů a techniky. 

Další expozice byla věnována 

vývoji tisku, zde jsme si mohli 

vyzkoušet práci tiskařů, nejvíce 

jsme se zasmáli u  fotografování 

a úpravy fotek. 

Po skončení prohlídky Technic-

kého muzea jsme zavítali do Le-

tenských sadů, kde jsme se usadi-

li do trávy a udělali si pravý,  

nefalšovaný piknik. 

S plnými bříšky jsme se vydali na 

malou procházku Prahou. Viděli 

jsem Staroměstskou radnici 

s orlojem, Karlův most, Prašnou 

bránu, Hradčany, Václavské ná-

městí se sochou svatého Václava. 

Protože jsme měli všichni velkou 

žízeň a chuť na zmrzlinu, stavili 

jsme se u McDonalda na malé 

občerstvení a potom už hurá na 

vlakové nádraží. 

Jízdu vlakem jsme si pořádně 

užili, někteří jeli dokonce vlakem 

poprvé. 

 
 

 

KOUZELNÝ PÁTEK 
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Pátek 27. dubna nám zpříjemnili 

Miroslav Koupil a Jiří Krejčí se 

svým programem plným kouzel a 

písniček. Pan kouzelník předvedl 

kouzla s kartami, mincemi a plas-

tovými kelímky…a ač jsme se 

snažili sebe víc, nepřišli jsme na 

to, jak je to vůbec možné???? 

Mireček nám zahrál písničky, 

které jsme si s ním všichni rádi 

zazpívali. 

Už teď se těšíme na jejich další 

vystoupení a doufáme, že tento-

krát přijdeme na kloub všem tri-

kům. 

 

KVĚTEN 

 

 

VYSTOUPENÍ KE DNI 

           MATEK 

 
Na pátek 11. května jsme si pro 

maminky a babičky připravili 

krátké kulturní pásmo jako podě-

kování za jejich lásku. 

Děvčata ze druhé třídy se  před-

vedla jako zdatné kuchařinky, 

zazpívali jsme několik písniček, 

zarecitovali krásné básničky, žáci 

první a druhé třídy zatančili na 

jako ŠMOULOVÉ, zahráli po-

hádku BOUBA, BUDKA, starší 

děti si nachystaly dramatizaci 

pohádky O VELIKÉ ŘEPĚ, žáci 

všech tříd předvedli ukázku cvi-

čení s padákem. Součástí pro-

gramu bylo i vystoupení pěvec-

kého kroužku pod vedením paní 

Kubátové. 

Doufáme, že všem udělalo naše 

vystoupení radost. 
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KABARET  

 
Na  vystoupení pana Petráše se 

vždycky těšíme, nebylo tomu 

jinak ani tentokrát. 

Pan Petráš přijel  s programem, 

který se jmenoval Kabaret, při-

pravil si pro nás spoustu her a 

soutěží, do níž se zapojily děti ze 

všech tříd. Za své výkony obdrže-

ly drobné dárky. Společně jsme si 

zazpívali, zopakovali  jsme si 

zásady slušného chování 

v divadle. 

Celé vystoupení jsme si moc uži-

li, pořádně jsme se zasmáli, proto 

se již teď těšíme  na další návště-

vu pana Petráše. 

 

 

 
 

 
 

KONCERT ZUŠ DOLNÍ 

ÚJEZD 

 
V pondělí 21. května k nám do 

školy přišly děti z mateřské ško-

ly, aby společně s námi zhlédly 

koncert učitelů ZUŠ Dolní Újezd. 

Nastěhovali jsme do tělocvičny 

židle, usadili se a s očekáváním  

vyčkávali, co si pro nás učitelé a 

učitelky ze ZUŠ připravili. Byl to 

příběh paní, která bydlela v pod-

kroví a měla ráda hudbu. 

Zábavnou formou jsme se dozvě-

děli o tónech, že jsou hluboké a 

vysoké, dlouhé a krátké,  hudba, 

že je tichá nebo hlasitá a má svoji 

barvu a další informace s hudební 

teorie. 

Viděli a slyšeli jsme tyto hudební 

nástroje: flétny, housle, kytaru, 

klávesy a trumpetu. 

Na  závěr vystoupení jsme dostali 

pozvánku na zápis do ZUŠ, kde 
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mají hudební, taneční i výtvarné 

obory. 

 

Jako vždy se nám v muzeu moc 

líbilo a těšíme se, co nám připraví 

za akce příští rok. 

 

 
 

MIKROREGION 

 
V pátek 25. května  se někteří 

žáci naší školy zapojili do soutě-

že MIKROREGION DESINKA, 

která se tentokrát konala na Budi-

slavi.  

Děti z jednotlivých vesnic mikro-

regionu mezi sebou soutěžily 

v poznávání jedovatých a léči-

vých rostlin, musely prokázat 

znalosti z mikroregionu, nedílnou 

součástí této soutěže byly i spor-

tovní disciplíny aj. 

Všechny děti se snažily o co nej-

lepší výsledky. 

Vidlatou Seč reprezentovaly tyto 

dívky: Sára Zejdová, Karolína 

Smíšková, Simona Skokanová, 

Šárka Svobodová a Terka Hury-

chová a obsadily krásné 7. místo. 

Starší děti skončily na hezkém 4. 

místě. Za odměnu všichni obdr-

želi drobné dárky. Gratulujeme 

oběma týmům a na příští ročník 

se již teď moc těšíme. 

 

 
 

ČERVEN 

 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

4. – 8. ČERVNA 

JEDOVNICE 

 
Po příjezdu do kempu jsme se 

ubytovali a protože pršelo, hráli 

jsme hry ve společenské místnos-

ti a venku pod přístřeškem 

v tzv.tančírně. 

V úterý byly naším cílem 

SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JES-

KYNĚ, kde jsme se dozvěděli 

spoustu zajímavostí o krápnících. 
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Ve středu nás čekala prohlídka 

boskovického zámku, kde nás 

provázely hraběnka Alžběta, 

komtesa Eliška a chůva paní 

Koudelkouvá v dobových kostý-

mech. V zámecké zahradě na nás 

již čekali zámečtí páni, kteří pro 

nás měli připraveny rytířské hry – 

chytání věnečků na meč a rytíř-

ský souboj. Všichni jsme si vy-

zkoušeli střelbu z kuše a luku, 

což se nám velice líbilo. 

Potom jsme si vyšlápli kopec 

k hradbám místní zříceniny hra-

du. Tady jsme si přečetli pověst o 

vzniku města, prohlídli si obráz-

ky mučících nástrojů, dívali jsme 

se z vyhlídek na všechny světové 

strany a představovali si, jak zde 

asi lidé žili. 

Na náměstí jsme si dali zmrzlinu 

a pak už nás čekala zpáteční ces-

ta. Při které jsme ještě navštívili 

pštrosí farmu a RUDICKÝ VĚ-

TRNÝ MLÝM. Odkud jsme se 

vydali pěšky přes Rudické propa-

dání zpět do kempu. 

Čtvrtek patřil návštěvě brněnské 

ZOO a plavbě parníkem  po Br-

něnské přehradě. 

Celý týden nás provázely písnič-

ky a večery patřily hrám na hřišti 

v kempu. 

Najednou tady byl pátek a my 

jsme si hned po snídani museli 

sbalit zavazadla a jeli jsme domů. 

Ve škole na nás čekaly vynikající 

buchtičky se šodó-mňam. 

Celý týden jsme si moc užili a už 

teď se těšíme na příští školu 

v přírodě. 

 

 
 

 

           PASOVÁNÍ NA  

ČTENÁŘE 

 
Pro žáky 1.třídy byla středa 13.6. 

dnem slavnostním. V tento den 

jsme se zúčastnili  akce Městské 

knihovny v Litomyšli, která kaž-

doročně pořádá tzv. Pasování na 

čtenáře.  Žáci 1.tříd se celý rok 

učí správně číst, aby si mohli 

potom přečíst již sami nějakou 

pěknou knížku. Všem prvňáčkům 

se to podařilo, proto byli tento 

den také pasováni na čtenáře. 
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Nejprve ale museli svoje schop-

nosti dokázat přečněním ukázky 

z pohádky O Červené Karkulce a 

pojmenovat obrázky hlavních 

hrdinů z dětských knížek.  Za 

svoji snahu získali nejen pamětní 

list, ale i pěknou knížku a prů-

kazku do knihovny. 

 

 
 

STAVEBNICE GEOMAG 

 

 
V pátek 15. června k nám přijela 

paní a několika záhadnými kufry, 

které začala vybalovat přímo 

v naší jídelně. 

Jejich obsah pro nás nebyl žád-

nou novinkou, byly totiž plné 

dílků stavebnice GEOMAG. Jed-

ná se o kovové kuličky a tyčinky, 

které jsou k sobě přitahovány 

magnetickou silou. 

S touto stavebnicí jsme si mohli 

hrát a skládat ty nejrůznější ob-

razce, a tak nám vznikaly např. 

královské koruny, různé hrady, 

domy, kláštery, hvězdice, pyra-

midy a mnoho a mnoho dalších. 

Celé dopoledne nám strašně rych-

le uteklo, protože práce s touto 

stavebnicí je velice zajímavá a 

zábavná.  

Nakonec jsme ještě pomohli paní 

odnosit ty těžké kufry do auta. 

Jsme rádi, že na příští rok máme 

slíbenou další návštěvu, na kterou 

se už teď moc těšíme 

 

 
 

 

KINO SOKOL 

 
V pondělí  25. června jsme nešli 

ráno do školy, ale jeli přímo  do 

Litomyšle. Naše cesta vedla do 

kina SOKOL, kde jsme se podí-

vali na animovanou pohádku 

LORAX. Byla o odvážném 

chlapci, který se z velké lásky 
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rozhodl, že zachrání stromy. I 

když se mu podařilo sehnat po-

slední semínko stromu, nebylo 

ještě vyhráno. Zasadit ho, byl 

těžký úkol, se kterým mu pomoh-

la jeho babička a kamarádka, do 

které byl zamilován. Jejich snahu 

se snažil přerušit majitel firmy na 

výrobu čistého vzduchu se svými 

pomocníky. 

Nakonec všechno dobře dopadlo 

a tak se na ZEM vrátily stromy a 

lidé nemuseli čistý vzduch kupo-

vat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

TURISTICKÝ VÝLET 

 

 
 
V úterý 26. června jsme se hned 

ráno vydali autobusem  přes No-

vé Hrady do Proseče na turistický 

výlet. 

 
U knihovny je umístěn model 

Slunce a začíná tam asi 6-ti kilo-

metrová  PLANETÁRNÍ 

STEZKA. Po cestě vesnicí, lou-

kami a lesem jsme viděli modely 

všech planet sluneční soustavy. 

Přečetli jsme si zajímavosti o 

planetách (např. jaká teplota na 

planetě je, z jakých nerostů či 
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plynů planeta je složená, jak je 

velká, jakou má barvu, jestli je 

vidět na noční obloze aj.) 

Ukázali a pojmenovali jsem si 

spoustu rostlin, viděli  jsme koně, 

ovečky, kozy a pštrosy, zaujaly 

nás krásně opravené a upravené 

chalupy-vypadaly jako z pohádky 

a viděli jsme rozhlednu Terezku, 

která je na Pasekách nad Prosečí. 

Protože nám v přírodě pořádně 

vytrávilo, pochutnali jsme si na 

svačinách, které nám připravily 

naše maminky. 

Protože jsme byli moc šikovní a 

hezky jsme šli po celou cestu, 

zbyl nám v Proseči čas do odjez-

du autobusu a my jsme si mohli 

na náměstí  koupit nějakou tu 

dobrotu. 

Sice bylo trochu chladno, ale nám 

to vůbec nevadilo a výlet se nám 

moc líbil. 

 

 

 
 

 

 

BEZPEČNOST       

SILNIČNÍHO PROVOZU  

A JÍZDA ZRUČNOSTI 

 

 
 
Ve středu 27. června jsme do 

školy přijeli na kolách. 

Čekala nás výuka dopravní vý-

chovy. Nejdříve jsme si o povída-

li o tom, že je nutné dodržovat  

pravidla silničního provozu, po- 

užívat ochrannou přilbu, mít kolo 

vybavené podle povinné výbavy 

aj. Zopakovali jsme si také do-

pravní značky, vysvětlili si různé 

dopravní situace, podívali jsme se 

na krátký film o chlapci, který 

porušil několik předpisů a díky 

své nepozornosti ho srazilo auto. 

Po tomto filmu následovaly testy  

z dopravní výchovy, které jsme 

většinou zvládli velice dobře. 

Poslední část dnešní výuky byla 

jízda zručnosti. Projeli jsme sla-
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lom mezi kužely, přejeli jsme 

houpačku, přenášeli jsme kelím-

ky s vodou a plnili další úkoly. 

Paní učitelka nám měřila čas a 

v případě nějakých nedostatků 

připisovala trestné body. 

Na závěr jsme dostali sladkou 

odměnu a drobné dárky od BE-

SIPU 

 

 

 
 

 

 

 

POHÁDKA  

 
Ve čtvrtek 28. června jsme si 

opět užili, tentokrát si pro nás a 

dětičky z mateřské školy děti 

z dramatického kroužku připravi-

ly divadelní představení O KRÁ-

SE A ŠTĚSTÍ.  

Děkujeme za hezké vystoupení 

všem- dětem i paní učitelce Ho-

lomkové, která celé představení 

s dětmi nacvičila. 

…A VAZVONIL ZVONEC 

A ŠKOLNÍMU ROKU JE 

KONEC….. 

 
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ 

LÉTO, SPOUSTU NEZA-

POMENUTELNÝCH ZÁ-

ŽITKŮ A ZASLOUŽENÝ 

ODPOČINEK 
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