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Zápis do první třídy
Dne 25. 1. proběhl na naší škole
zápis do první třídy pro školní rok
2010 – 2011.
Když se všichni rodiče a budoucí
školáčci sešli, představili se jim děti
naší školy v maskách zvířátek. Za
písničky Zvířátka mají svátek
několikrát prošli mezi lavicemi a pak
se odebrali na svá stanoviště s úkoly.
Ty byly připravené po celé škole.
Děti obdržely kartičku, na kterou
pokud splnily zadaný úkol. dostaly
razítko.
Pak mohly libovolně chodit po celé
škole a vyhledávat stanoviště
s úkoly, které jim zadalo a vysvětlilo
některé zvířátko. Budoucí prvňáčci
tedy poznávali geometrické tvary,
počítali kostky, přecházeli lavičku
nebo doplňovali kartičky do puzzle.
Pokud splnili všechny úkoly,
obdrželi svoji první jedničku. Domů
si také odnesli pěkné dárky.

Bruslení v Litomyšli
V pondělí 18. ledna jsme místo
sezení
v lavicích
vyrazili
s bruslemi
a
někteří
také
s hokejkami zabruslit si na zimní
stadion v Litomyšli. Tuto
nabídku využily s radostí téměř
všechny děti. Velice dobře si
vedly na ledové ploše a těm
nejmenším, kterým se moc
nedařilo, pomáhala v získávání
stability na bruslích pomocná
branka. Velmi příjemně strávené
odpoledne nám rychle uteklo a
unaveni, ale plni zážitků jsme se
vraceli domů.
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tvrdý chléb a ze školní družiny
kaštany, které jsme na podzim
nasbírali. Během cesty jsme
pozorovali stopy zvěře ve sněhu a
dali jsme si slib, že každý z nás
zanese něco dobrého zvířátkům
do krmelce také v okolí svého
bydliště. Doufáme, že si zvířátka
dobře pochutnala.

Riskuj
Jako každý rok, tak i letos po
rozdání pololetního vysvědčení, byla
připravena
vědomostní
soutěž
Riskuj. Letos soutěžili pouze žáci 3.,
4. a 5. třídy. Soutěž se totiž zaměřila
na všeobecné znalosti. Tedy
zkoušela
žáky ze
zeměpisu,
zdravovědy, základů společenských
věd atd. Otázky se tedy netýkaly
pouze vědomostí získaných ze
školy,
jak
tomu
bylo
v předcházejících letech.
Přesto řada žáků předvedla, že má
celkový přehled, umí logicky
uvažovat a dokáže využít své
znalosti.
Každý účastník pak obdržel malou
sladkou odměnu a drobný dárek.

Valentýnský karneval
Jedno únorové odpoledne si děti
přinesly do školy masky a místo
odpoledního vyučování vypukl
„Valentýnský karneval“. Pro děti
diskotéka
byla
připravená
s pánskou i dámskou volenkou,
soutěže s nafukovacími míčky a
také
vyhodnocení
masek.
Všechny děti, které si přinesly
jakoukoli masku, dostaly lízátko
a perníček. Ty nejlepší ještě
obdržely diplom. Krásně jsme si
zaskotačili.

Krmení lesní zvěře
Jako každý rok, tak i letos, jsme
se ŠD vyrazili ke krmelci,
abychom v letošní tuhé zimě
nadělili zvířátkům. Několik dětí
přineslo z domu seno, mrkev a
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v zemědělství a hlavně, proč vlastně
husitství vzniklo. Vyprávěli jsme si
také o husitských válkách, Janu
Žižkovi a o tom, jaké zbraně husité
používali. Děti si mohly zkusit
některé z nich vyrobit. Všichni jsme
pak společně obdivovali, jak si
s tímto nelehkým úkolem poradily.
Nápady, i když často museli pomoci
rodiče, byly opravdu originální a
moc se nám líbily.

Divadelní představení
Dne 15.2. jsme se vydali společně se
ZŠ Makov do Vysokého Mýta. Zde
jsme zhlédli hranou pohádku Jak
Krakonoš pekařku Jířu napravil..
Jedná se o pohádkový příběh o
Krakonošovi,
který
napravil
lakomou, pyšnou pekařku. Pohádka
vychází z lidového přísloví ,,pýcha
předchází pád“ a byla pro děti
poučením o tom, že by se měly
k sobě hezky chovat a že zlo bývá
vždy po zásluze potrestáno.
.

Návštěva interaktivní výstavy
V březnu jsme si udělali výlet do
Litomyšle.
Navštívili
jsme
interaktivní výstavu v muzeu.
Pořádal ji Klub Ámos, který
organizuje
a
realizuje
volnočasové programy nejen pro
mládež, ale i pro dospělé.
Stěžejní činností Klubu Ámos
jsou právě interaktivní výstavy,
které vhodně a zajímavě doplňují
učivo základních škol.
Tato výstava se jmenovala
Hejblata hudební a věci kolem

Doba husitská
V hodině vlastivědy jsme se učili o
husitech. Děti se dozvěděly, co se
v té době dělo, jaké se nosilo
oblečení, jaké bylo jídlo, jak se
pracovalo, jak těžká práce byla
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aneb uši a ten zbytek. Týkala se
zvuků a ruchů kolem nás.
Zábavnou
formou
dětem
vysvětlovala jak zvuky vznikají a
jak je vnímáme. Skládala se ze
dvou částí. Textová část-velmi
a
srozumitelně
stručně
vysvětlovala nějaký pojem a
hned následovala část interaktivní
- praktická. Na té si vysvětlený
pojem nebo jev děti mohly samy
ihned vyzkoušet.
Tak si například pokusem ověřily
přenos zvuku nejen vzduchem,
ale i kapalinami a pevnými
látkami, poznaly, že zvuk se
může
odrážet
od
stěny,
vyzkoušely si, že zvukové vlny
jsou vlastně zhuštěný vzduch a za
určitých podmínek dokážou
sfouknout plamen svíčky a měly
možnost zahrát si na různé
africké hudební nástroje.
Protože nám přálo počasí, prošli
jsme se po výstavě před
odjezdem do školy zámeckou
zahradou, abychom si užili tolik
očekávaného sluníčka.

Zimní radovánky
Letošní zima se nám 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,
jiné
odpoledne si přinesly brusle a
vyrazilo se bruslit na zamrzlou
hasičskou nádrž. Před jarními
prázdninami
jsme
ve
ŠD
uskutečnili soutěž o nejhezčí
sněhovou stavbu. Děti ve
skupinkách tvořily ze sněhu
prasátko, medvěda, šneka, ale
také sopku nebo náhrobní desku.
Přejeme si, aby i příští zima byla
bohatá na sníh jako ta letošní.

4

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč

věnována nejkrásnějšímu období
v roce, kdy se příroda, zvířata a
lidé probouzejí po zimě do
nového života. Na výstavě jsme
viděli velikonoční kraslice ze
sbírek muzea, jarní dekorace
Zahradnické
školy
studentů
v Litomyšli. Po prohlídce jsme se
zúčastnili jarní dílny pro školy.
Jednalo
se
o
zdobení
polystyrénových
vajíček
patchworkovou technikou ,,šití
bez jehly.“ Vše probíhalo pod
vedením lektorů z muzea a členek
Spolku patchworku Litomyšl.
Těm menším pomáhaly i paní
učitelky. Každé ozdobené vajíčko
bylo moc pěkné a udělalo radost
která
je
nejen
děvčatům,
vyráběla, ale jistě i maminkám,
kterým jsme vajíčka darovaly.

Projektový den
Dne 2.3. proběhl na naší škole
projektový den na téma ,,Zdravá
výživa.“ Děti získaly informace o
zdravém způsobu života, o
potřebě vitamínů a
pohybu.
Soutěžily, vyráběly ovoce a
připravily si i ovocný salát, který
si potom společně v jídelně
snědly.

Ovoce do škol
Od 8.3. dostávají děti, které chodí
na 1. stupeň základní školy,
ovoce zdarma. Jedná se o akci,
kterou organizuje Ministerstvo
školství. Peníze na financování
poskytla Evropská unie a Česká
republika. Dodávky ovoce a
zeleniny v projektu "Ovoce do
škol" budou dětem dávány nad
rámec pravidelného školního
stravování. Naše škola se také do
tohoto projektu přihlásila a
budeme
pravidelně,
podle
dodávek, dětem ovoce rozdávat.

Velikonoce v muzeu
Dne 26.3. jsme s děvčaty z naší
školy odjeli do Regionálního
muzea v Litomyšli na výstavu Až
jaro
zaťuká…Výstava
byla
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Plánované akce do konce školního
roku

Velikonoce v knihovně
Dne 31.3. byli žáci se školní
družinou v knihovně na tradiční
velikonoční výstavě. Děti mohly
zhlédnout jarní vazby, dekorace,
drobnosti z textilu a proutí, ale i
pletení pomlázek. Každý si také
mohl koupit nějaký pěkný
velikonoční dárek.

Duben – exkurze na Policii ČR
v Litomyšli
Květen – Škola v přírodě v Trhové
Kamenici
- divadlo Baví tě Kuk a
Cuk
v Šemberově
divadle ve Vysokém
Mýtě
- Den matek
Červen – Den dětí
- Dopravní výchova na
dopravním hřišti ve
Vysokém Mýtě
- Školní výlet

Včelařský kroužek
Od
8.4. začíná na naší škole
pracovat kroužek mladých včelařů
pod vedením p.Smíška z Vidlaté
Seče. O kroužek je u dětí velký
zájem. Pan Smíšek jim nejprve o
včeličkách vyprávěl, potom děti
zhlédly film. Nejprve děti budou
pracovat a povídat si o včeličkách ve
škole. Později budou pracovat pod
dohledem p.Smíška i u včelích úlů.

Sběr starého papíru – prosba
Dne 9.4. proběhne tradiční sběr
starého
papíru.
V tento
den
v odpoledních hodinách projedeme
s vozíkem
naši vesnici. Kdo
nepotřebujete starý papír, připravte
nám ho prosím do krabic nebo ho
svažte provázkem a umístěte ho před
váš dům. My si ho odvezeme a
vydělané peníze použijeme na Školu
v přírodě. Letos jedeme do Trhové
Kamenice.
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Sběr máme dělit pouze na dvě
kategorie. První jsou kartony a
druhá ostatní tiskoviny. Podle toho
vážeme nebo dáváme do krabic.
Předem děkujeme.
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