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ZÁŘÍ 

 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO 

ROKU 

 
…a je to zase tady…prázdniny 

skončily a je nejvyšší čas used-

nout zpět do školních lavic. 

V naší školičce jsme se sešli 

v pondělí 2. září, abychom všich-

ni společně zahájili školní rok 

2013/2014. 

Paní ředitelka pronesla pár slov o 

tom, co nás tento školní rok čeká 

a nemine,  také jsme mezi sebou 

přivítali naše nové čtyři prvňáčky 

– Lucinku Kábrtovou, Karolínku 

Malochovou, Honzíka Odehnala 

a Péťu Štěpánka, které dneska do 

školy doprovodili rodiče. Dále 

jsme přivítali mezi námi paní  

Pavlínu Nekvindovou, která je 

osobní asistentkou Péti Štěpánka. 

Doufáme, že zde budou všichni 

spokojeni. 

Všechny nás čeká moc a moc 

práce, ale my věříme tomu, že ji 

společnými silami zvládneme na 

velikou jedničku. 

 

 

 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

V POLIČCE 

 
Hned druhý den po zahájení 

školního roku na nás čekala výu-

ka v plavecké škole.  

Společně se žáky ZŠ a MŠ Ma-

kov, MŠ Příluka a MŠ Jarošov 

jsme jezdili dvakrát týdně na ba-

zén do Poličky, kde se o nás 

ukázkově staraly paní plavčice. 

Pro někoho to bylo první sezná-

mení s plaveckým stylem, jiní 

byli ve vodě jako doma a svoje 

plavecké dovednosti pouze pro-

hlubovali. 

Kromě plavání jsme si mohli za-

hrát také vodní pólo, zaskákat si 
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z třímetrového prkna, pořádně si 

zadovádět při mokrých přestáv-

kách.  

Moc jsme si to tady opět užili a 

věříme, že si příští rok ještě o ma-

lý kousek zlepšíme plavecké sty-

ly. Bylo to opravdu super, dě-

kujeme všem plavčicím za milý a 

profesionální přístup. 

 

 

ŘÍJEN 
 

NÁVŠTĚVA NAŠÍ ŠKOLY 

RODILÝM MLUVČÍM   

 
V rámci zvyšování jazykových 

dovedností žáků naší školy jsme 

se zapojili do projektu, který rea-

lizuje ZŠ T.G. Masaryka v Lito-

myšli a je financován penězi EU. 

Zaměřuje se především na komu-

nikaci v angličtině. 

Z tohoto důvodu nás navštívil 

rodilý mluvčí a připravil si hra-

vou formou různé aktivity, které 

je možné využít v hodinách při 

opakování a procvičování učiva. 

Celá hodina probíhala pouze 

v angličtině. 

Žáci byli šikovní a dobře reago-

vali na úkoly i otázky lektora. 

Během tohoto školního roku nás 

čeká ještě několik jeho návštěv. 

Doufáme, že budou stejně zají-

mavé a přínosné. 

 

 

 

SPANÍ VE ŠKOLE A PRO-

JEKTOVÝ DEN NA TÉMA 

VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA 

 

 
Hurá!!!!, máme tady spaní ve 

škole. 

16. 10. jsme se sešli ve škole 

v netradiční dobu, a to večer. 

Tento den jsme spali ve škole. 

Nejdříve jsme si nachystali svoje 

pelíšky – karimatky, spacáky, 

polštářky, někteří i svého spinka-

cího plyšového kamaráda. Potom 

jsme se přesunuli do jídelny. 

Tam jsme dlabali a vyřezávali 

obří dýně, které nám darovali 

Nádvorníkovi (děkujeme). 

Vznikla krásná díla – strašák, 



Školáček - Základní škola Vidlatá Seč 

 

 3

 

kočka a tygr. Paní učitelky do 

nich daly zapálené svíčky a od-

nesly na schody před školu. 

Potom jsme museli po sobě ukli-

dit vzniklý nepořádek a následně 

jsme po skupinkách chodili do 

družiny, kde nás čekala pozná-

vačka zvířat. 

Protože jsme byli plní energie, šla 

s námi paní učitelka do tělocvič-

ny, kde jsme si trošku zasporto-

vali, což nám jedině prospělo . 

Jako druhou večeři jsme dostali 

výbornou roládu a jablečný řez 

(děkujeme, paní Nádvorníková), 

pak nás čekala večerní hygiena a 

pohádka na dobrou noc.  

 
 

Ráno jsme si zabalili všechny 

svoje věci a šli na snídani, kterou 

nám připravily paní kuchařka 

Částková a paní uklízečka Osec-

ká.  

Po snídani jsme šli na autobuso-

vou zastávku, kde na nás už čekal 

autobus do záchranné stanice 

v Pasíčkách. 

Tam se nás ujal pán, který měl 

připravený program na téma CO 

DĚLAT, KDYŽ. Dověděli jsme 

se, že se nemáme přibližovat 

k opuštěným mláďátkům ve vol-

né přírodě, protože by je potom 

jejich maminka nechtěla, co dě-

lat, když vypadne malý ptáček 

z hnízda, jak se chovat v lese a 

další zajímavosti. 

Po skončení tohoto programu 

jsme si mohli zakoupit nějakou 

dobrotu nebo upomínkové před-

měty v prodejním stánku. Na zá-

věr jsme se šli podívat na zvířata, 

o která se zde starají. Bohužel 

nám začalo pršet, proto jsme se 

venku již dlouho nezdržovali a 

odebrali se do autobusu, který nás 

odvezl zpět do školy. Tam na nás 

už čekal vynikající oběd. 
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LISTOPAD 

 
ČTENÍ POHÁDEK 

 

Poslední  listopadový den nás 

navštívila paní Eliška Polanecká.  

Přišla nám představit její nedávno 

vydanou pohádkovou knížku Se-

jdeme se ve škole aneb vyprávění 

babičky Elišky s krásnými ilu-

stracemi  Jany Švecové.  Autorka 

knihy nám četla dvě vybrané po-

hádky z této knihy. Pro žáky 1., 

2. a 3. třídy četla pohádku Nepo-

sedná písmenka a pro žáky 4. a 5. 

třídy  Anežčina fantazie.  První 

vyprávěla o dětech ve škole a o 

jejich problémech s neposednou 

abecedou a děj druhé pohádky 

byl zasazen  do Prahy,  kde Karel 

IV. dal vystavět  Karlův most.   

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

V LITOMYŠLI 

 

V pátek 8. listopadu se žáci naší 

školy vypravili do Litomyšle, kde 

jsme navštívili místní knihovnu. 

Byla zde beseda o ilustrátorce 

dětských knih, Heleně Zmatlíko-

vé, která by 19. listopadu oslavila   

90.narozeniny.                        Pa-

ní knihovnice nám vyprávěla o 

dětství a dospívání této ilustrátor-

ky. Líčila nám, jak již ve škole 

Helena Zmatlíková milovala 

kreslení a rodiče její zálibu ne-

podporovali, a tak musela do 

učení. Za války se ale k výtvarné 

tvorbě vrátila a později se začala 

věnovat i knižní ilustraci.  Praco-

vala pro řadu nakladatelství, 

zejména pro Státní nakladatelství 

dětské knihy. Ilustrovala více než 

120 knih, nejznámější jsou: Děti 

z Bullerbynu, Honzíkova cesta,  

O letadélku káněti, Martínkova 

čítanka atd. Tyto knihy nám paní 

knihovnice ukázala a přečetla 
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z nich i krátkou ukázku.     Potom 

jsme společně kreslili na velký 

arch papíru zahradu. Nejprve  jen 

černou barvou. Pak si každý svoji 

část zahrady vybarvil, aby viděl 

rozdíl v černobílém a barevném 

světě. Bylo to velice zajímavé. 

 

BESEDA S TISKOVOU 

MLUVČÍ POLICIE ČR 

 

V úterý 26. 11. nás navštívila pa-

ní policistka, tisková mluvčí PČR 

ve Svitavách. Nejprve si 

s malými žáčky hravou formou 

zopakovala dopravní značky a 

pak si společně povídali o bez-

pečném chování na silnici. Do-

pravní značky si pak připomněly 

i starší děti, které si vyzkoušely i 

různé situace na křižovatkách. 

Téměř se vším si poradily. 

 

Druhá část besedy se staršími žá-

ky se týkala výhod a nevýhod 

používání internetu. Paní poli-

cistka otevřeně mluvila o tom, 

jaké nebezpečí skrývá používání 

sociálních sítí. Probrala se žáky i 

co se smí a co nesmí zveřejňovat 

na internetu. Beseda byla nejen 

velmi zajímavá, ale i velice po-

učná a všichni doufáme, že si děti 

budou získané poznatky pamato-

vat a pro vlastní bezpečí se podle 

nich budou i chovat. 
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NÁVŠTĚVA ADVENTNÍ 

VÝSTAVY V LITOMYŠLI 

 

Ve středu 27. 11. jsme se odpo-

ledne  se školní družinou vypra-

vili do Městské knihovny 

v Litomyšli, kde probíhala tra-

diční prodejní  adventní výstava. 

Děti si zde mohly ozdobit perníč-

ky, vyrobit vánoční přání, zápi-

chy do květináče   ve tvaru rybič-

ky, stromku, hvězdičky aj. Nejví-

ce se ale všichni těšili na to, že  si 

zde budou moct  nakoupit drobné 

dárečky. Letos byl výběr opravdu 

veliký, vybírali jsme z různých 

druhů svíček, svícínků, advent-

ních věnečků, zvonečků, ozdobe-

ných perníčků a krásných šperků 

– náušnic, přívěšků, náramků atd. 

Spokojení a většinou s prázdnými 

peněženkami jsme vraceli domů.    

PROSINEC  

MADAGASKAR - PŘÍ-

BĚHY DÁVNÉ LUMURIE 

 

 

Dne 2.12. jsme se žáky 4. a 5. 

třídy navštívili kino v Litomyšli, 

kde jsme se zúčastnili promítání  

přírodovědného filmu o 

Madagaskaru. Mohli jsme sledo-

vat život místních lidí v této 

chudé oblasti světa, podivuhodný 

svět zvířat a rostlin. Zažili jsme  

dobrodružnou  cestu po národ-

ních parcích, tropickými deštný-

mi lesy i savanami.  Poznali jsme 

tradice, zvyky a magické rituály, 

spojené se zemřelými předky.  

Tento program  vznikl  v projektu 

Planeta země  3000, který je nej-

větším vzdělávacím projektem v 

historii České republiky.   

TVOŘENÍ S PANÍ TŘÍS-

KOVOU 



Školáček - Základní škola Vidlatá Seč 

 

 7

 

V pátek 6. 12. si děti vyráběly 

dárky pro své nejbližší. Tentokrát 

to byly zrcátka. Děti si namalova-

ly na papírová kolečka aquarello-

vými  pastelkami  obrázky, např. 

motýla, šneka, kapříka, kytičku. 

Pomohly jim s tím připravené 

šablony. Potom jim vše paní 

Třísková zatavila do folie a při-

pevnila zrcátko. Všem se dárečky 

podařily, děti z nich měly oprav-

du radost.  

 

 

MIKULÁŠ A ČERT VE 

ŠKOLE 

Po roce za námi do školy zavítal 

Mikuláš s čertem, aby se pře-

svědčili o tom, jak jsou děti hod-

né a plní si svoje povinnosti. 

 

 

. 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 

 

Na čtvrtek 12. 12. si žáci naší 

školy pod vedením paní učitelek 

připravili pro svoje nejbližší 

pásmo básniček a písniček. Toto 

vánoční zpívání je na naší škole 

již milou tradicí. Je důležité, aby-

chom se v tom předvánočním 

shonu na malou chvíli pozastavili 

a uvědomili si pravý smysl Vá-

noc. Hned u vchodu do školy při-

cházející vítali dva andílci, kteří 
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všem nabízeli přání a vynikající 

vánočku od naší paní kuchařky 

Marty Částkové. 

 

V tělocvičně školy si návštěvníci 

mohli prohlédnout výstavku dět-

ských prací, všude se to hemžilo 

andělíčky, vánočními stromky, 

kapříky, lucerničkami a jinými 

krásnými vánočními dekoracemi. 

Následovalo již zmíněné pásmo, 

na jehož závěr vystoupily děti 

z pěveckého kroužku. Pomyslnou 

tečkou celého vystoupení bylo 

novoroční přání. Věříme tomu, že 

se naše vystoupení líbilo.  

 

SMALTOVÁNÍ ŠPĚRKŮ 

V pondělí 16. 12. k nám do školy 

přijeli manželé Michalicovi, aby-

chom si za jejich pomoci mohli 

vyrobit smaltované šperky. Měli 

jsme na výběr ze čtyř tvarů. Na 

kovové destičky jsme nanášeli 

barvy, různě je míchali nebo se 

snažili na destičky přímo kreslit. 

Práce šla všem pěkně od ruky a 

šperky byly opravdu krásné. 

BESÍDKA 

V pátek 20. 12. proběhne vánoční 

besídka, na které budou děti do-

stávat dárečky od kamarádů. 

Snad i letos přinese Ježíšek nové 

hračky do školní družiny. Moc se 

těšíme. 

VŠEM PŘEJEME PO-

HÁDKOVĚ KOUZELNÉ 

VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ 

ROK 2014 

 

 

 

 

 
 

 


