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Z NAŠÍ ŠKOLY

LEDEN V NAŠÍ ŠKOLE

Návštěva zimního stadionu
V pondělí 25. února se nám naskytla příležitost zabruslit si v
zimní sportovní hale v Litomyšli. Tuto nabídku využily s radostí
téměř všechny děti. Ty mohly samy bruslit po celé ledové ploše
necelou hodinu a půl, která jim uběhla velmi rychle. S nadšením
zlepšovaly své bruslařské dovednosti a ty méně zdatné  mohly
využít také branku jako pomůcku. Velmi příjemně strávené
odpoledne se nám všem líbilo a určitě bychom rádi takovou akci
zopakovali.

Dětský karneval
Dne 22. 2.  pořádalo SRDPŠ Vidlatá Seč  již tradiční společenský
ples a  odpoledne dětský karneval.
Maminky, jako každý rok, připravily pro děti na občerstvení
různé řezy a cukroví a disžokej pouštěl nepřetržitě poslední
dětské  hity, aby si všichni mohli zatancovat.  Parket se tak
zaplnil překrásnými  maskami. Mohli jsme obdivovat princezny,
anděly, čarodějnice, broučky a také jsme zde mohli potkat i
Bořka Stavitele, zdravotní sestřičky, Pata a Mata, roztomilou vílu
Amálku, tajemnou Saxanu, veselou Pipi a krásnou  Šípkovou
Růženku. Jejich taneční produkce byla občas přerušena různými
soutěžemi, kterých se zúčastnily téměř všechny děti.
Své taneční číslo předvedly i dívky z kroužku aerobiku pod
vedením paní Částkové.
Děkujeme všem organizátorům akce za pěkně strávené
odpoledne.

ÚNOR  V  NAŠÍ  ŠKOLE

18. 1. 2008
Jeden lednový pátek nás navštívily děti  z Mateřské školy v
Jarošově. Společně s paní učitelkou si prohlédly školu, zazpívaly
si písničky, podívaly se na školáky, jak pracují při hodině
výtvarné výchovy a pohrály si ve školní družině.  Předškoláci,
kteří půjdou k nám k zápisu, se nám pěkně představili. Prozradili
jsme jim, že na ně při zápisu čeká cesta za Sněhurkou.

31.1. 2008 - Recitační soutěž
Jako každým rokem tak i letos proběhla na naší škole recitační
soutěž. Žáci měli za úkol vybrat básničku přiměřeně dlouhou a
obtížnou ke svému věku. Soutěž proběhla po jednotlivých třídách
od nejmladších žáků po nejstarší. Tentokrát si děti vybraly krásné
a zajímavé básničky. V 1. třídě se žáci umístili v tomto pořadí: 1.
místo P. Nádvorník, 2.místo N. Francová a M. Olbrich, 3. místo
Z. Štěpánek. Ze 2. třídy se umístili: 1.místo E. Žroutová,  2.místo
M. Dušková a 3.místo F. Horák.  3. třída: 1.místo P. Tmej,
2.místo M. Horáková a T. Olbrichová. Žáci ze 4.třída se umístili
takto: 1.místo B. Nádvorníková, 2.místo M. Lipavská, 3.místo K.
Stráníková a D. Kracík. Úspěšní žáci byli odměněni diplomem a
drobným dárkem. Ti nejlepší změří své recitační dovednosti s
žáky z ostatních škol  v oblastním kole v Litomyšli.

Vědomostní soutěž Riskuj
Dne 31.ledna 2008 pořádala naše škola dnes již tradiční
vědomostní soutěž Riskuj. Zúčastnili se jí žáci z druhé, třetí i
čtvrté třídy a vyzkoušeli si své vědomosti ve znalostech
zdravovědy, pravidel silniční dopravy, ze zásad slušného chování
a také z vlastivědy, přírodovědy a prvouky.
Po vyhodnocení odpovědí a určení pořadí soutěžících, si každý
účastník mohl vybrat dárečky za odměnu.

Zápis do 1.třídy
7.2. 2008 proběhl na naší škole zápis do 1.třídy na téma
,,Putování za Sněhurkou.“ Děti s rodiči uvítala Sněhurka s
trpaslíky, kteří měli pro budoucí prvňáčky připravené různé
úkoly. Jednalo se například o počítání jablíček, skládání
obrázků z geometrických tvarů, vybarvování obrázků různými
barvičkami, překonávání překážkové dráhy, skládání puzzle. Za
každý splněný úkol děti získaly do své kartičky obrázek
trpaslíka. Pokud měly děti kartičku vyplněnou, mohly jít za
Sněhurkou, která je odměnila velkou jedničkou a pěknými
dárky, které si pro ně přichystaly děti ze školní družiny.
V září přivítáme  7 nových prvňáčků.

Zápis do 1.třídy – Sněhurka a trpaslíci
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Co připravujeme
Duben – divadlo ve Smetanově domě Popelka
            -  návštěva Policie – přednáška a praktická ukázka –
               Bezpečnost chodců a cyklistů
            - návštěva místní knihovny
            - sběr starého papíru
            - příprava Dne matek

Květen – příprava besídky, výroba dárků
               - besídka ke Dni matek

Červen – Den dětí
             -  Škola v přírodě – Příchovice v Jizerských horách
             -  turistický výlet do okolí
             -  divadelní představení v divadle v Pardubicích
             -  kino Litomyšl -  Troška – Nejkrásnější hádanka

Roboti na naší škole
S žáky čtvrtého ročníku  jsme si při hodině vlastivědy povídali o
technických vynálezech a o součastném rychlém rozvoji
elektrotechniky. Říkali jsme si, že spousta věcí je dnes řízena
počítači a roboty. Proto jsme se rozhodli, že při hodině
pracovních činností si takové roboty vyrobíme. Pomáhali nám i
spolužáci ze třetího ročníku. Děti se samy rozdělily  do tří
skupin, každá si sama robot navrhla a také si přinesla různé
krabice, ze kterých pak svůj výtvor vyrobila. Ve třídě to chvíli
vypadalo jako v nějakém skladu, protože skupiny se předháněly,
která bude mít více krabic. Z nich si pak vybraly ty, které na svůj
výrobek potřebovaly, ostatní skončily ve sběru. Jednotlivé
krabice děti balily do bílého balícího papíru, do barevných
krepových papírů a pomocí lepící pistole různě tyto krabice
sestavovaly, až byl jejich robot na světě. Pak už ho jen dozdobily.
Žáky tato činnost moc bavila, byli u ní moc šikovní, pracovali s
velkým zaujetím a měli velmi zajímavé nápady. Jak se jim práce
povedla, se můžete přijít do školy podívat, protože  roboti zdobí
naše školní chodby.

Recitační soutěž
Ve středu 5. března proběhlo oblastní kolo v recitaci „ Přehlídka
dětských recitátorů 2008“ v aule III.  ZŠ Litomyšl. Naši školu
reprezentovali žáci, kteří ve školním kole skončili na prvních
místech :  za 1. třídu Natálka Francová, Pavel Nádvorník a
Martin Olbrich, za 3. třídu Pavel Tmej a Tereza Olbrichová a za
4. třídu Beáta Nádvorníková a Kristýna Stráníková.  Naši žáci se
nemuseli vůbec stydět za své výkony v tak velké konkurenci
dobrých recitátorů. V kategorii 2. a 3.tříd se umístil na 1.místě
Pavel Tmej, který postupuje a bude nás reprezentovat v okresním
kole ve Svitavách. Všichni mu budeme držet palce. Děti z 1.třídy
obdržely za statečnost a odvahu upomínkový diplom a malý
dáreček. Našim dětem patří velká poklona za odvahu i snahu se
této soutěže zúčastnit.

Výzva -  Sběr starého papíru
V místní škole probíhá sběr  papíru. Utržené peníze ze sběru
použijeme na turistický program ve škole v přírodě – Příchovice
v Jizerských horách.
V dubnu proběhne  každoroční svoz starého papíru.  V určený
den objedeme s dětmi vesnici a posbíráme od Vás připravený
papír. Datum svozu se včas dozvíte předem.

BŘEZEN V NAŠÍ ŠKOLE
Šemberovo divadlo
Ve středu 5.3. 2008 se naše škola vypravila do divadla ve
Vysokém Mýtě. Tam jsme navštívili  Šemberovo divadlo, které si
pro děti připravilo vzdělávací pořad ,,Tvé tělo - tvůj hrad“ v
podání Divadla Piškot Praha. Pořad velmi zajímavým a
poutavým způsobem ukazoval dětem, co neřesti, jako je kouření,
drogy a pojídání nadměrného množství sladkostí, způsobí v
lidském těle, a jak moc mu škodí. Toto náročné téma bylo dětem
podáno s humorem, velmi nápaditě a názorně.
Představitelé se snažili vše přizpůsobit dětskému vnímání, což se
jim určitě povedlo.
Děti byly spokojené a pochopily, co je pro zdraví velmi
nebezpečné, čeho by se měly vyvarovat a naopak, co lidskému
tělu prospívá.
Dalším zážitkem pro ně byla jízda osobním vlakem zpět do
Litomyšle, odkud jely opět linkovým autobusem zpátky do školy,
kde na nás už čekal chutný oběd.

Přírodovědná soutěž a návštěva velikonoční výstavy
Ve středu 19. března jsme se ŠD vyrazili do Litomyšle, kde se
děti 3. a 4. třídy zúčastnily soutěže v poznávání přírodnin. Žáci
obdrželi seznam s 92 názvy rostlin a zvířat, které se naučili a poté
poznávali vybraných 30 exponátů.
Již tradičně před Velikonocemi pořádá Městská knihovna v
Litomyšli velikonoční výstavu z ukázkami výroby velikonočních
dekorací. Také v letošním roce jsme zhlédli ukázky pletení
košíků, zdobení kraslic voskem, vyrábění kytek z korálků,
zhotovení zvířat ze sena nebo aranžování jarních vazeb atd. Děti
měly možnost zakoupení různých velikonočních dekorací –
perníčky, kraslice, květy z korálků, jarní věnečky nebo jarní
vazby na stůl atd. Všichni jsme odjížděli načerpáni inspirací a
těšením se na Velikonoce.


