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KVĚTEN

Ochutnávkový koš:
OVOCE DO ŠKOL

Setkání s A. Dvořákem

V pátek, před odjezdem na školu
v přírodě, proběhla již tradiční
ochutnávka ovoce a zeleniny.
Letošní rok v ochutnávkovém
koši bylo 9 druhů ovoce. Děti
poznávaly ovoce svými smysly a
ověřovaly si, jak dobře ho znají.

Dne 17. května se žáci naší školy
zúčastnili hudebně vzdělávacího
programu pana Martina Kubáta.
Tentokrát se naši žáci seznámili
s osobností Antonína Dvořáka.
Pan Kubát, nám zábavnou a vtipnou formou sdělil základní informace a ještě přidal spoustu
zajímavostí, jako například, že
Antonín Dvořák měl rád vlaky a
holuby, které dokonce i sám choval. Na pořadu jsme si vyslechli
nejznámější ukázky z tvorby A.
Dvořáka, ale také tradičně, jsme
se do pořadu aktivně zapojili.
Pořád se nám líbil a těšíme se na
další setkání.

Škola v přírodě
Tradiční květnovou akcí na naší
škole je škola v přírodě. Tentokrát jsme společně vyrazili do
oblasti Český ráj. Penzion Podháj
nedaleko Sedmihorek se stal na
pět dní našim domovem.
První den jsme po obědě vyrazili
na Hrubou Skálu, což je zámek,
dnes využívaný jako hotel. Cesta
vedla překrásnými skalami a my
často vylezli na některou z vyhlídek, abychom se potěšili překrásným pohledem do kraje. Stálo to
opravdu za to.

Petra Kubátová Šišková
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Druhý den nás probudilo sluníčko
a hned po vydatné snídani jsme
se vydali na první celodenní výlet. Prošli jsme nejkrásnější část
Českého ráje, tzv. Zlatou stezku,
tedy její část, protože celá stezka
měří 119 kilometrů. My šli po
části, která se nachází v oblasti
Hruboskalska. Procházeli jsme a
obdivovali zdejší skalní města.
Třetí den jsme se vydali vlakem
do přírodního zábavného parku
Šťastná země. Ta je plná různých
herních prvků, pískovišť a trampolín. Zde se děti dosyta vyřádily
a unavily, ale přesto jsme večer
navštívili v kempu Sedmihorky
hřiště a zahráli si různé míčové
hry.
Čtvrtý den nás vláček zavezl do
stanice Borek pod Troskami, kde
jsme si prohlédli řadu motorek,
které se vyráběly v minulém století. Byly zde také koloběžky
s tříkolkami z různých období
jejich vývoje. Pak nás čekala
prohlídka překrásného hradu
Trosky, který je opředen mnoha
pověstmi a pohádkami. Pěšky
jsme došli na vlakovou zastávku
a vrátili se opět vláčkem.
Pátý den nás po snídani čekalo
balení a návrat domů. Tato škola
v přírodě se nám moc líbila a už

se těšíme, jaké zajímavé místo se
ŠVP si za rok budeme moct prohlédnout.

Ochutnávkový koš:
MLÉKO DO ŠKOL
Naše škola je již řadu let zapojena do školního projektu Mléko do
škol. V letošním školní roce jsme
obdrželi také ochutnávku mléčných výrobků. Děti si pochutnávaly na několika druzích plátkových sýrů nebo pomazánkových
máslech s různými příchutěmi.
Další produkty jako např. zakysanou smetanu, bílý jogurt, řecký
jogurt, kyšku nebo tvaroh použila
p. kuchařka na přípravu mléčného dezertu nebo ochuceného nápoje. Děti si ochutnávku mléčných výrobků velice pochvalovaly.
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se Dětský den uskutečnil v obci
Morašice. Všechny soutěžní disciplíny měly společný název „Za
příběhy naší vsi“. Desetičlenné
družstvo z Vidlaté Seče se stalo
ze všech 13-ti týmů nejlepším
týmem.

Pasování na čtenáře
Ve středu 30. května pět žáků z 1.
třídy navštívilo Městskou knihovnu v Litomyšli, kde proběhlo
slavnostní pasování na čtenáře.
Na žáky čekaly čtyři Alenky z
dětských knížek, které měly pro
ně připravené úkoly. Děti četly,
skládaly a vyhledávaly slova,
řešily křížovky. Protože ve všech
úkolech žáci uspěli, byli pasování
na čtenáře a obdrželi pěknou
knížku a průkazku do knihovny.

Výlet do Makova - Farma
Bulvovi
Poslední výlet s přírodovědným
kroužkem v tomto školním roce
jsme podnikli do Makova na farmu k Bulvovým. Paní majitelka
nás velmi příjemně přivítala a
provedla svou farmou. Ukázala
nám, kde se zpracovává mléko,
kde jsou ustájené jalovice a hlavně nás zavedla na pastvu ke koním, kde jsme si mohli pohladit
hříbátko a svézt se na koni.
Téměř všechny děti se rády projely.

ČERVEN
Mikroregion Litomyšlsko Desinka
V pátek 1. června se konal další
ročník soutěžního klání dětských
týmů z obcí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. Letošní rok
3

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

následovala prohlídka výstavy
prací našich žáků, které jsme nakreslili ve škole a na fakultu zaslali. Téma každé práce se týkalo
informační technologie. Každý
zde našel ten svůj výtvor se svým
jménem. Pak jsme přešli do zaskleného dvora, kde jsme mohli
pozorovat a vyzkoušet si pokusy
s tekutým dusíkem. Bylo to velmi
zajímavé. Pan děkan se s námi
nakonec rozloučil krásnými dárky. Každý dostal tašku, ve které
bylo triko s logem fakulty a
drobné dárečky.
Poté nás autobus převezl do Archeoparku pravěku ve Všestarech. Zde jsme navštívili budovu
expozice pravěku, kde jsme viděli pravěký důl, jeskyni s malbami
i pravěkou hrobku. Prohlédli
jsme si poklad zbraní a nástrojů
rituálně potopených v řece a rekonstrukci nálezu kostry. Život
v pravěku nám přiblížil velkoplošný model osídlené pravěké
krajiny oživené desítkami postav
při typických činnostech. Ve
venkovním areálu jsme si prohlíželi repliky domů z různých etap
pravěku, kultovní areál a pohřebiště. Žáci si mohli vyzkoušet
hod kopím na slaměného mamuta, jak těžká byla orba dřevěnými

Návštěva Univerzity Hradec Králové a Archeoparku pravěku ve Všestarech
Jak jsme Vás již informovali,
letošní školní rok společně s námi
zahájil i děkan Fakulty informatiky a managementu v Hradci Králové, pan prof. RNDr. Josef Hynek MBA, Ph.D a pozval nás na
návštěvu k na jeho univerzitu.
Devatenáctého června jsme se
tedy na slíbený výlet vydali. Autobus nás zavezl až před fakultu,
kde nás pan děkan přivítal a předal nám vizitky s našimi jmény.
Pak jsme mohli obdivovat moderní učebny, relaxační místa a
hlavně velice moderní učebny
určené k výuce informatiky.
V jedné z těchto učeben se pan
děkan usadil a s dětmi si zasoutěžil. Za správné odpovědi žáci
obdrželi sladké odměny. Potom
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nástroji, jak se získávala mouka
pomocí drcení, žentouru nebo
primitivního mlýnského kamene,
apod. Výlet se žákům nejen líbil,
ale dozvěděli se i mnoho zajímavých věcí.

tuto studánku v soutěži „Živé
studánky“. Potom jsme se nasvačili u Panského stolu, občerstvili
borůvkami a pak už jsme pospíchali do mateřské školy, kde nás
už očekávaly děti ze školky. Děti
si společně pěkně pohrály. Celé
odpoledne nám velmi příjemně a
rychle uteklo.

„Písně starých řemeslníků“
V pátek 22. června nás opět navštívili Mgr. L. Drahotský a Mgr.
M. Smékalová ze Žďáru nad Sázavou se svým hudebně výchovným pořadem ze světa hudebních
nástrojů.
Dětem
předvedli
úsměvný koncert a žertovné řemeslnické povídání, ve kterém
představili víc než tucet hudebních nástrojů jako např. flétny,
gemshorn, klarinet, trubku, pozoun, melafon, suzafon, dudy,
harmoniku i cimbál. Děti si také
zazpívaly řadu známých řemeslnických písniček.

Výlet do Jarošova

Se školní družinou jsme na závěr
školního roku vyrazili na výlet do
Jarošova. Nejdříve jsme se vydali
do lesa, kde jsme navštívili
studánku Pod Cikánkou a společně se vyfotili, abychom podpořili
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Návštěva kina v Litomyšli
V úterý 26. 6. jsme vyrazili do
kina na animovaný film Ferdinand. Rodinný příběh o mírumilovném býčkovi Ferdinandovi
s velkým srdcem a jeho malé
holčičí kamarádce Nině děti příjemně pobavil.

Cyklistická soutěž
Ve středu 27. 6. se uskutečnila
tradiční sportovní akce – cyklistická soutěž. Děti musely zvládnout jízdu zručnosti a test dopravních znalostí. Všechny děti
za snahu a šikovnost obdržely
sladkou odměnu.
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