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Z NAŠÍ ŠKOLY

Zápis do 1.třídy
20.1. 2009 se na naší škole uskutečnil zápis do 1.třídy. Pro malé
školáky jsme si připravili pohádkové překvapení. Čekala na ně
Sněhurka. Ta si s dětmi nejprve pěkně vyprávěla a potom
společně zavolali na pomocníky trpaslíky. Ti napochodovali za
doprovodu písničky za dětmi do třídy. Každý trpaslík měl pro
děti připravený nějaký úkol. Po jeho splnění dostal každý pěkné
razítko a s vyplněnou kartičkou si potom mohly děti dojít  za
Sněhurkou, kde byly odměněny velkou jedničkou a pěknými
dárky. Předškoláci kreslili, počítali, skládali a ukazovali svoje
sportovní dovednosti.

Zima v naší škole

Riskuj
Jako každý rok po rozdání pololetního vysvědčení se žáci mohli
zúčastnit vědomostní soutěže Riskuj. Žáci čtvrtého a pátého
ročníku ověřovali své vědomosti z vlastivědy, přírodovědy a ze
všeobecných znalostí.
Třetí třída měla otázky z prvouky, českého a anglického jazyka.
První třída a druháci zkoušeli, jaké vědomosti mají především v
prvouce. Každý, ať byl hodně či méně úspěšný, si pak mohl
vybrat jednu z mnoha připravených cen. Každý také  obdržel
sladkou odměnu.

Den plyšových hraček
Do školy chodíme, abychom se něčemu naučili. Proč ale někdy
neudělat změnu? V lednu jsme se s žáky rozhodli, že si
přineseme své oblíbené plyšové hračky, které budeme učit.
Všichni si vlastně budeme hrát na pana nebo paní učitelku.
Plyšové hračky  jsme si posadili vedle sebe a učili je. Při hodině
čtení s námi četly, při matematice počítaly a jen při psaní musely
zůstat v klidu sedět.
Do školy patří dramatická výchova a tu jsme právě pomocí
našich oblíbených hraček celý den využívali. I děti, které se
obyčejně stydí mluvit před ostatními, propůjčily svůj hlas své
hračce a zcela bez problémů hrály divadlo.
I ve školní družině jsme si se svými mazlíčky hráli. Stavěli jsme
jim domečky a vařili chutná jídla.
Původně jsme chtěli vybrat tři nejhezčí hračky, ale to nebylo
možné, protože všechny byly moc hezké.
Zase někdy je rádi ve škole přivítáme

Beseda s příslušníky Policie ČR
2.2. 2009 se uskutečnila beseda  s  prap. Boštíkem a prap.
Fenglem. Ti si nejprve povídali se žáky 1. a 2. třídy o tom, jak se
máme chovat na silnici, při jízdě na kole, jak máme mluvit s
cizími lidmi, jak se máme chovat, když jsme doma sami. Se žáky
3., 4. a 5. třídy si povídali o správném chování mezi lidmi, o
dopravních situacích, které mohou nastat na silnicích. Také
společně řešili problémy šikany, která se objevuje stále více mezi
dětmi. Ochotně dětem odpovídali i na otázky, které se týkaly
trestů  za špatné chování  a nesprávnou jízdu. Děti si mohly
osahat policejní pistoli, náboje, želízka i obušek. Děti práce
policie zaujala tak, že některé z nich se začaly zajímat i o
povolání policisty.
Dětem se beseda velice líbila a tak máme přislíbenou další
návštěvu na téma doprava na silnicích.

Školní kolo v recitaci
Ve čtvrtek 5. února proběhla na naší škole recitační soutěž.  Žáci
měli za úkol vybrat si  básničku přiměřeně dlouhou a obtížnou k
svému věku. Soutěž proběhla po jednotlivých třídách od
nejmladších žáků po ty nejstarší. Také  v letošním  roce si děti
vybraly krásné a zajímavé básničky. Nejmladší žáci se umístili  v
tomto pořadí: 1. místo J. Horák a L. Tmej a  2.místo
M. Hofmanová společně s K. Smíškovou. Ve 2. třídě  se na 1.
místě umístil M. Olbrich, na  2. místě P. Nádvorník a na 3. místě
N. Francová. Ve 3. třídě obsadili  1. místo Š. Kopecký a
E. Žroutová, 2. místo M. Dušková, J. Nádvorník a A. Svobodová
a 3. místo F. Horák s D. Zejdou.  Žáci ze 4.třída se umístili v
tomto pořadí:  1. místo T. Olbrichová a P. Tmej, 2. místo M.
Horáková a  3. místo J. Vávrová. A na závěr pořadí v 5. třídě:  1.
místo B. Nádvorníková, 2. místo P. Horák a M. Lipavská,
3. místo D. Kracík společně s K. Stráníkovou. Úspěšní žáci byli
odměněni diplomem. Velká pochvala patří hlavně žákům ze 2. a
3. třídy, kteří se naučili zajímavé a  dlouhé básničky.  Ti nejlepší
změří své recitační dovednosti s žáky z ostatních škol  v
oblastním kole v Litomyšli 12. února.

RAMA hlídka
Dne 2.února nás navštívila tzv. Rama hlídka. Byli to pracovníci
společnosti Rama, která si pro děti připravila drobné dárečky.
Mezi děti přišel krásně namazaný chléb, který dětem
zkontroloval, zda mají domácí svačinku, a za to pak od něj
dostaly pohyblivé pravítko. Celá škola pak obdržela do všech tříd
nástěnné hodiny. Pracovníci Ramy byli příjemně překvapeni tím,
že téměř všechny děti měli dobré , domácí svačinky.
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Exkurze do hasičské zbrojnice
Jeden březnový čtvrtek naše děti ze Základní školy z Vidlaté
Seče  měly možnost navštívit místní hasičskou zbrojnici. Zdejší
členové hasičského sboru si pro  nás připravili pestrý program.
Nejprve děti seznámili s historií celého sboru. Při této příležitosti
nám ukázali ruční vahadlovou stříkačku z 19. století a motorovou
stříkačku značky Stratílek. Nakonec nám předvedli současnou
cisternu, se kterou jezdí k požárům. Dětem umožnili prozkoumat
její kabinu a vyzkoušet si, jak se v ní sedí. Děti byly také nadšené
ze spuštění hasičské sirény.Pak jsme si zblízka prohlédli dýchací
přístroj, dýchací masku a hasičské helmy. Vše bylo doprovázeno
velice zajímavým a pro děti snadno pochopitelným výkladem.
Hasiči velmi trpělivě zájemcům nasazovali helmy a odpovídali
na jejich otázky.Za všeobecného nadšení dětem předvedli svou
činnost přímo v akci. Před hasičskou zbrojnicí totiž  zapálili
předem vyrobenou dřevěnou budku, kterou pak za pomocí
práškového hasicího přístroje uhasili. Všichni jsme to pozorovali
z bezpečné vzdálenosti. Dětem také vysvětlili, kdy se používá
práškový hasící přístroj, kdy pěnový a kdy vodní.Na závěr
našeho setkání hasiči vyjeli s cisternou  a ukázali nám, co
všechno lze dělat s proudnicí. Tak jsme s úžasem sledovali
mlžení, sprchový efekt i klasický proud. Pro děti byla obrovským
zážitkem možnost podržet si hadici s proudnicí a zahrát si tak na
opravdového hasiče. Strávili jsme všichni krásné odpoledne.
Chceme proto alespoň takto za ně poděkovat  především O.
Kutovi, J. Doležalovi a M. Kutovi, kteří  si pro nás udělali čas,
vše pečlivě, a hlavně pro děti  zajímavě připravili.

Krmení  lesní zvěře
Jedno lednové odpoledne děti ve ŠD vyrazily ke krmelci, aby v
letošní tuhé zimě nadělily zvířátkům. Přinesly z domova seno,
mrkev, obilí, jablka, řepu i tvrdý chléb a  ze školní družiny vzaly
kaštany, které na podzim nasbíraly. Během cesty  děti také  pozo-
rovaly stopy zvěře ve sněhu. Doufáme, že si  zvířátka pochutna-
la.

Zimní radovánky
Letošní zima se nám celkem vydařila a tak jsme se mohli  díky
mrazivému a na sníh bohatému počasí věnovat se ŠD některým
zimním sportům. Děti si přinesly z domu boby, sáně i lopaty a
vyrazili jsme na kopec. Sluníčko nám přálo a my jsme se
oddávali zimním radovánkám. Protože děti byly velmi nadšené,
další odpoledne si přinesly brusle a vyrazilo se bruslit. Tento den
sice začalo chumelit,ale nás nic neodradilo, vzali jsme lopaty a
po chvilce dřiny jsme mohli vesele bruslit. Přejeme si, aby
takových dnů bylo více.

Oblastní kolo recitační soutěže v Litomyšli
Ve čtvrtek 12. února proběhlo oblastní kolo v recitaci  ,,Přehlídka
dětských recitátorů 2009“ v aule III.  ZŠ Litomyšl. Naši školu
reprezentovali žáci, kteří ve školním kole skončili na prvních
místech :  za 1. třídu Jiří Horák a Lukáš Tmej,  2. třídu Martin
Olbrich,  3. třídu Štěpán Kopecký a Eliška Žroutová, 4. třídu
Pavel Tmej a Tereza Olbrichová a  5. třídu Beáta Nádvorníková.
Naši žáci se nemuseli vůbec stydět za své výkony v tak velké
konkurenci dobrých recitátorů. V kategorii 2.a 3.tříd se umístil na
2. místě Štěpán Kopecký a v kategorii 4. a 5. tříd  na 1. místě
opět jako v loňském roce Pavel Tmej. Oba žáci budou naši školu
dále reprezentovat 11. března v okresním kole ve Svitavách.
Všichni jim 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.

Valentýnská diskotéka
Předposlední den před jarními prázdninami se uskutečnila
„Valentýnská diskotéka". Děti si přinesly své oblíbené písničky,
děvčata se přizdobila a mohlo se začít tancovat. Během diskotéky
proběhlo také několik soutěží např. židličkovaná, s balónky a
hlavní soutěž celého odpoledne o „ Nejkrásnější tanečnici a
tanečníka“. Za krásné a nápadité taneční výkony vyhrála Eliška
Žroutová a Lukáš Tmej. Také byla udělena zvláštní cena za
„ Nejkrásnější taneční pár,“kterou získali Karolínka Smíšková a
Lukáš Tmej a druhý pár Natálka Francová a Martin Olbrich.

Dětský karneval
Dne 28.2. se konal tradiční dětský karneval. Pro děti a jejich
rodiče si Sdružení rodičů a přátel školy  připravilo odpoledne
plné tance a soutěží. Děti si mohly zasoutěžit v tradičních
disciplínách, jako jsou např. židličky, ale i v soutěžích méně
tradičních, jako bylo např.zamotávání mumie. Pro děti byla také
připravena bohatá tombola. Bylo úžasné, sledovat rozzářené
dětské tváře, když jejich los vyhrál jednu z mnoha cen.  Na
karnevalu se objevili kovbojové, princezny, víly, zdravotní
sestřičky, čarodějnice a mnoho dalších masek.
Děkujeme pořadatelům za krásně prožité odpoledne.

Bruslení
Konec zimy jsme završili návštěvou zimního stadionu v
Litomyšli. Děti měly celý stadion samy pro sebe, tak s nadšením
užívaly posledních zimních radovánek. Kromě klasického
bruslení si děti dávaly závody, hrály honičku a zkoušely jezdit
pozadu nebo překládat brusle. Moc se jim také líbilo, že byl
otevřen kiosek a na závěr si mohly zakoupit občerstvení.
V tomto školním roce sice už bruslit nepojedeme, ale doufáme,
že se tam vypravíme zase příští rok.

Návštěva kouzelníka
V březnu zavítali na naši školu kouzelník Jiří Krejčí z Lubné a
muzikant Mirek Koupil z Litomyšle hrající v kapele „Vepřo,
knedlo, zelo.“ Pro děti měli připravený bohatý program plný
zajímavých kouzel a písniček. A nejen to, pan kouzelník nás také
naučil několik  jednoduchých kouzel. Děti si zazpívaly známé
písničky jako např. Popelka, Tři čuníci, Jede, jede mašinka, … .


